
ส่วนท่ี 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

********* 
 

 

1.1  ที่ตั้ง   

ต ำบลล ำคอหงษ์  เป็นต ำบลหนึ่งของอ ำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ ตั้งอยู่ทำงทิศเหนือของ 
อ ำเภอโนนสูงจังหวัดนครรำชสีมำ  อยู่ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอโนนสูง ประมำณ  10   กิโลเมตร  มีอำณำเขตติดต่อกับ
ต ำบลต่ำง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับต ำบลขำมเฒ่ำ อ ำเภอโนนสูง  จังหวัดนครรำชสีมำ 
ทิศใต้  ติดต่อกับต ำบลโนนสูงและต ำบลเมืองปรำสำท อ ำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ 

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ต ำบลพลสงครำม  อ ำเภอโนนสูง  จังหวัดนครรำชสีมำ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ  

            1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
ภูมิประเทศโดยทั่วไปของต ำบลล ำคอหงษ์  มีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่รำบลุ่ม  
 

1. ด้านกายภาพ 
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1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  
ภูมิอำกำศ โดยทั่วไปจะมี 3 ฤดู 
- ฤดูร้อน เริ่มประมำณกลำงเดือนกุมภำพันธ์ ถึงประมำณกลำงเดือนพฤษภำคม ซึ่งเป็นช่วงเวลำ 

เปลี่ยนฤดูมรสุม  
- ฤดูฝน  เริ่มประมำณกลำงเดือนพฤษภำคม ถึงกลำงเดือนตุลำคม  
- ฤดูหนำว  เริ่มประมำณกลำงเดือนตุลำคม ถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์  

1.4  ลักษณะของดิน  
  ลักษณะของดิน เป็นดินเค็ม พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ในกำรประกอบอำชีพด้ำนเกษตรกรรมและใช้เป็นที่อยู่ 

อำศยั 
 

 
 

 2.1 เขตการปกครอง 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำคอหงษ์ มีจ ำนวน  12  หมู่บ้ำน ดังนี้ 
  หมู่ที่ 1   บ้ำนโนนพรม    
  หมู่ที่ 2   บ้ำนสะพำน    
  หมู่ที่ 3   บ้ำนคอหงษ์     
  หมู่ที่ 4   บ้ำนโนนสะพำน    
  หมู่ที่ 5   บ้ำนดอนผวำ    
  หมู่ที่ 6   บ้ำนโนนลำว    
  หมู่ที่ 7   บ้ำนหนองเครือชุด    
  หมู่ที่ 8   บ้ำนกระถิน    
  หมู่ที่ 9   บ้ำนโนนบ่อ    
  หมู่ที่ 10  บ้ำนโนนกรำด    
  หมู่ที่ 11 บ้ำนดอนพรหมสร   

หมู่ที่ 12 บ้ำนหนองเครือชุดพัฒนำ   
พ้ืนที่มีทั้งหมดจ ำนวน    45.19  ตำรำงกิโลเมตร 
ห่ำงจำกกรุงเทพฯ ประมำณ  283 กิโลเมตร    
ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองประมำณ   40 กิโลเมตร 
ห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัดประมำณ   40 กิโลเมตร 

2.2  การเลือกตั้ง 
แบ่งหน่วยเลือกตั้ง  ออกเป็น  12 หน่วย 
จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   5,390 คน 
จ ำนวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง   4,842 คน 

ที่มำ: ส ำนักทะเบียนอ ำเภอ เดือน พฤษภำคม 2562 
 
 
 
 

2. ด้านการเมืองการปกครอง 
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3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 
   
 
 
 
 
 
ที่มำ: ส ำนักทะเบียนอ ำเภอ เดือน เมษำยน 2562 

 
 

4.1 การศึกษา 

สังกัด ท้องถิ่น สพฐ. สช. กรมสำมัญ กรมอำชีวฯ รวม 
ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน       
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 44      
 ระดับก่อนศึกษา       
1.จ ำนวนโรงเรียน  4     
2.จ ำนวนห้องเรียน  12     
3.จ ำนวนนักเรียน  101     
4.จ ำนวน ครู อำจำรย์       
 ระดับประถมศึกษา       
1.จ ำนวนโรงเรียน  4     
2.จ ำนวนห้องเรียน  24     
3.จ ำนวนนักเรียน  313     
4.จ ำนวน ครู อำจำรย์       
 ระดับมัธยมศึกษา       
1.จ ำนวนโรงเรียน  2     
2.จ ำนวนห้องเรียน  6     
3.จ ำนวนนักเรียน  110     
4.จ ำนวน ครู อำจำรย์       

ที่มำ: กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

 

 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ประชำกรชำย (คน) 3,266 3,283 3,266 3,259 
ประชำกรหญิง (คน) 3,332 3,332 3,332 3,259 
รวมประชำกร (คน) 6,598 6,615 6,598 6,576 
ครัวเรือน (ครัวเรือน) 1,721 1,693 1,721 1,740 

3. ประชากร 

4. สภาพทางสังคม 
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4.2 สาธารณสุข 
1. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล   จ ำนวน     1     แห่ง   
2. ศูนย์บริกำรกำรแพทย์ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนพยำบำล  
 - พยำบำลวิชำชีพ   จ ำนวน     2  คน 
 - นักวิชำกำรสำธำรณสุข   จ ำนวน     1 คน 

  - จพง.ทันตสำธำรณสุข   จ ำนวน    1 คน 
  - จพง.สำธำรณสุข   จ ำนวน     3 คน 
  - จพง.ธุรกำร    จ ำนวน    1 คน 
  - ผช.จพง.ธุรกำร    จ ำนวน    1 คน 
  - อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน  107 คน 
 3. ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ-กู้ภัย) อบต.ล ำคอหงษ์ 1 คัน 
 4. ประเภทกำรเจ็บป่วยที่เข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล และศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 
  - โรคควำมดันโลหิตสูง 
  - โรคเบำหวำน 
  - โรคไขมันในเลือดสูง 
  - โรคหลอดเลือดสมอง 
  - โรคปวดกล้ำมเนื้อ 
  - โรคไข้หวัด 
  - โรคลมชัก 
  - โรคจิตเวช 
  - โรคหอบหืด 
  - อำกำรผื่นแพ้ 
  - โรคอุจำระร่วง 
ที่มำ: โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสะพำน 

4.3 การสังคมสงเคราะห์ 
 - ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 1,211 รำย 
 - ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิกำร จ ำนวน    194 รำย 
 - ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน      8 รำย 
ที่มำ: งำนพัฒนำชุมชน ส ำนักงำนปลัด  

 
 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
- กำรคมนำคมขนส่ง ใช้เส้นทำงบกโดยใช้ถนนสำยโนนสูง-ขำมสะแกแสง เป็นเส้นทำงหลักในกำร 

คมนำคมขนส่ง กำรจรำจรมีผู้ใช้ยวดยำนพำหนะทำงบก คือ รถยนต์ และรถจักรยำนยนต์ในเส้นทำงหลัก สภำพ
กำรจรำจรไม่ติดขัดมีสภำพคล่อง 

5.2 การไฟฟ้า 
- มีครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้ำ จ ำนวน 1,740 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 
- หน่วยงำนเจ้ำของไฟฟ้ำ คือ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
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5.3 การประปา 
  - มีครัวเรือนที่ใช้น้ ำประปำ จ ำนวน 1,740 ครัวเรือน 
 - กำรประปำส่วนภูมิภำค   จ ำนวน    2 หมู่บ้ำน 
 - กำรประปำ อบต.ล ำคอหงษ์ จ ำนวน    8 หมู่บ้ำน 
 - ประปำหมู่บ้ำน   จ ำนวน    2  หมู่บ้ำน 

 5.4 โทรศัพท์ 
  - มีกำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครือข่ำยครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด โดยผู้ให้บริกำร เช่น AIS 
DTAC TRUE เป็นต้น 

 
 
 

6.1  การเกษตร 
ต ำบลล ำคอหงษ์  มีพื้นที่ทั้งหมด  28,241  ไร่  แบ่งเป็นประเภทกำรใช้ที่ดิน  ดังนี้ 

  1. พ้ืนที่ท ำนำ       19,993   ไร่ 
  2. พ้ืนที่ท ำไร่        688   ไร่ 
  3. พ้ืนที่ท ำสวน          58   ไร่  
  4. พ้ืนที่ปลูกผักสวนครัว        131  ไร่  
 กำรเพำะปลูก  ประชำกรส่วนใหญ่มีอำชีพทำงด้ำนกำรเกษตรเป็นส่วนใหญ่  พืชที่ปลูกมำก ได้แก่   ข้ำว       
ถั่วลิสง  พริก  เป็นต้น 
 6.2 การปศุสัตว์ 

2. กำรปศุสัตว์  กำรเลี้ยงสัตว์เป็นอำชีพเสริมจำกกำรเพำะปลูก   สัตว์ที่เลี้ยงมำกได้แก่  โค   
กระบือ  สุกร  ไก่  เป็ด  เป็นต้น 

6.3 การบริการ 
  สถำนบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง จ ำนวน 4 แห่ง 
 
 6.4 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  กลุ่มอำชีพ ได้แก่ 
   - กลุ่มเกษตรอินทรีย์    บ้ำนหนองเครือชุดพัฒนำ  หมู่ที่ 12 
   - กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ บ้ำนหนองเครือชุด  หมู่ที่ 7 
   - กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ บ้ำนสะพำน   หมู่ที่ 7 
   - กลุ่มเลี้ยงวัวเนื้อ  บ้ำนสะพำน  หมูที่ 2 
   - กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงหมูขุน บ้ำนคอหงษ์  หมู่ที่ 3 
   - กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ำส ำเร็จรูป บ้ำนหนองเครือชุด หมู่ที่ 7 
   - กลุ่มเลี้ยงวัวเนื้อ  บ้ำนโนนสะพำน  หมู่ที่ 4 
   - กลุ่มท ำปลำร้ำ   บ้ ำนโนนพรม  หมู่ที่ 1 
   - กลุ่มเลี้ยงวัวเนื้อ  บ้ำนดอนผวำ  หมู่ที่ 5 
   - กลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์และพวงหรีด บ้ำนโนนบ่อ  หมู่ที่ 9 
   - กลุ่มเลี้ยงปลำ   บ้ำนโนนลำว  หมู่ที่ 6 
 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
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6.5 แรงงาน 
  - แรงงำนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเน้นกำรท ำเกษตรกรรม เนื่องจำกบริบทของพ้ืนที่เป็นชนบท 

 
 

 7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชำชนในพื้นท่ีนับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 100 ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด ในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลล ำคอหงษ์  มี 
   วัด  5 แห่ง 
   ส ำนักสงฆ์ 2 แห่ง 
   โบสถ์คริสต์ - แห่ง 
   มัสยิส  - แห่ง 
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
   ประเพณีประจ ำถิ่น ได้แก่ 
    ก.ประเพณีลอยกระทง 
    ข.ประเพณีสงกรำนต์และวันผู้สูงอำยุ 
    ค.ประเพณีเข้ำพรรษำ 
   งำนประจ ำปี ได้แก่ 
    ก.งำนส่งเสริมผลผลิตทำงกำรเกษตร  

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญำ ประจ ำถิ่น ได้แก่ 
   ก.ดนตรีไทย 
   ข.กำรจักรสำน 
  ภำษำถ่ิน ได้แก่ 
   ก.ภำษำโครำช 

 
 

8.1 น้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 
-  ล ำห้วย     จ ำนวน   7    แห่ง 

  -  คลอง      จ ำนวน   5   แห่ง 
-  เหมือง     จ ำนวน   5   แห่ง 
-  หนองน้ ำ     จ ำนวน    2   แห่ง 

  - บึง      จ ำนวน  1   แห่ง 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

 -  ฝำย      จ ำนวน    5    แห่ง 
-  สระน้ ำ     จ ำนวน   16   แห่ง 

 
 

********* 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ส่วนที่ 2ส่วนที่ 2  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
  1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์  มีความสัมพันธ์กับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่ งคั่ง  และยั่งยืน  
โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่
ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 
2560 –2579)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาทางระดับมหาภาค 
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1. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา

ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะท่ี 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2559) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 
คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่าง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้
พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
2. สาระส าคัญ 
     2.1 สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ  โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ  “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่  “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่
มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและ
ระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อย
และในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ  ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เอง
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ภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการ
เป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของ
โลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัย
คุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และ
การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวน
รุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหาร
ราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิ จิทัล ในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล  (digital divide) ถ้าหากไม่
สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  
ประกอบกับในอนาคต 20 ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่
เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ  10 ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี  2551 – 
2552 และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ  เพ่ิมสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัว
เต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ  นอกจากนั้นการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อ
ตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ย
ร้อยละ 5.1 ในช่วง 5 ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546 – 2550) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่
ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น 
ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10 - 15 ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศ
ขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่
เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นใน
เอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี 2560 – ปี 2579 มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ  สาหรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่  รวมทั้งเกิด
การเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุน
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ด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการ
พัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้ง
น้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ 
ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมาก
ขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ตามมาด้วยการมี
ข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากข้ึน 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ  โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปาน
กลางมาตั้งแต่ปี 2561 และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี 
2553และล่าสุดในปี 2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น 57,392 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิต
และบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ
สามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง  อาทิ กลุ่มยาน
ยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ 
ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น 38.1 ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน 38.6 ล้านคน 
อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1 ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ 20.0 ในปี 2550 
เป็นร้อยละ 10.9  ในปี 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข 
บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ 
มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความ
ร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 2540-2541 ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการ
ที่ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการ
กากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะ
การคลังมีความม่ันคงมากข้ึน และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถ
คุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด 
และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 
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แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ า
และการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิต
ภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรง
ขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่า
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย 
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการ
ภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า  
การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อม
ล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา 20 ปีต่อจากนี้ไป จะมี
นัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจา
กัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความ
เป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ  ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี
สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการ
ทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความ
เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการ
บริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  
จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์
เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้
เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศ
ต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน  ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจา
กัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์
และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ  สิทธิมนุษยชน และ
กฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ 4-5 ปีต่อจากนี้
ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้น
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ได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อม
โทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคต
การพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้ง
โอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและ
รับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้าน
ขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลง
เหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและ
ภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนใน
ชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับ
ความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ  ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศ
ไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะ
น าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันใน
สังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไป
ในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่
เป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง 
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมี
ความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ  ประเทศไทย
จาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็น
ระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่น
ปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้  และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของ
ประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ 
ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 
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การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศ
ไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหา
ความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
และบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก  สามารถด ารง
รักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุข
อย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่าง
อยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้ง
นโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่ง
ด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2.2 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต
อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อย
กว่า 
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2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็น

จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือ
คติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ
ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม     (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ 
ดังนี้ 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก
ที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการ
พัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
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(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับ
ไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ
และอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามา
เพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็น
ต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ  เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

2.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
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(5 ) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง 

ของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือ
เร่งอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที ่
เหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์
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ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมี
เอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ 
คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพฒันาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

2.5 ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
2.5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนด

เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถ
ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงาน
ปฏิบัติได ้และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

5.5.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้ง
กรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความ
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

2.5.3  กลไกสู่การปฏิบัติ  มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้ งแต่ระดับการจัดทา
ยุทธศาสตร์ การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการ
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ 
สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
  1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ มีความสัมพันธ์และ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 อยู่
ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว   

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลล าคอหงษ์   มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 องค์การ
บริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
ซึ่งมีท้ังหมด  10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

1. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น  ปัญหาผลิตภาพการผลิต
ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2. สถานะของประเทศ 
2.1 ด้านเศรษฐกิจ 

2.1.1  3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540-
2541) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี 
2557มาอยู่ที่ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศ
ไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ 8 
ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน  โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.2 ชะลอ
จากร้อยละ 5.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท า
ให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมา
จากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ 41.3 ในช่วงปี 2534-2539 เป็นร้อย
ละ 25.5 ในช่วงปี 2543-2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัว
ของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2543-2557 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.9 ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซีย
ซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

2.2.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถใน
การแข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ
มากขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2553 ที่ระดับร้อยละ 9.9  25.4 และ 64.7 
เป็นร้อยละ 7.2 28.5 และ 64.3 ในปี 2557 ตามล าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติ
มาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของ
บริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลาง
ขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพ
การผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลัง
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แรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า  ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของ
ปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่าง
ประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ  9.7 ต่อปีในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ในช่วง 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2557) 

2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลัง
ในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการ
ผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม
ในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 8 ปี ที่ผ่านมา 
และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการ
พัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลง
จากร้อยละ 3.32 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

2.1.4  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในป ี
2524 และ 2540 แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น  
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ 37.9  ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เป็นร้อยละ 42.2 
ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้
มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

2.1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต  และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  โดยในปี พ .ศ. 2557 WEF (World 
Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่  31 จาก 144 
ประเทศ และในปี  พ .ศ . 2557 IMD (International Institute for Management Development) ได้จัด
อันดับไว้ที่ 30 จาก 61 ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบ
ธุรกิจประจ้าปี 2558 หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทย
ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่  26 จาก 189 ประเทศท่ัวโลก  

2.1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน  แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มี
รายได้สูง โดยในปี 2557 อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่  47 และด้าน
เทคโนโลยีที่ 44 จาก 61 ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามล าดับในปี 
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2551 และตลอดช่วงระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา (2543-2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ 
GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ 0.17 ต่อ GDP โดยในปี 2556 (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 0.48 ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ 
53 และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี 
๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วน
ใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุก
ในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุก
ตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคง
เผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้  ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการ
ประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อ
ความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจ
ต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัย

และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-
๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่ม
เจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะ
ต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี 
๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่าน
มา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และ
ก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่น
วาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมี
ครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมี



- ๒๒ - 
 

แนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี 
๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้ น แม้
ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับ 
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุน
ของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี 
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัว
มากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัว
เสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง 
๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม 
คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ป ีเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า 
สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า
ร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ 
พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการ
กระจายรายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ 
แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มี
แนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี 
๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคน
จนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 
๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่
ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ใน
สังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ท้ังด้านการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุก

ตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการ
ถือครองที่ดินมากที่สุด     มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดิน
น้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่าง
เปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขณะที่โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร  ระหว่างเขตเมือง-ชนบท
และระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อย
ละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ 
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๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขต
ชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระ
เข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี 
๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ 
อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย 
เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม  และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน 
นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับ
ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคม
ร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
มีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้
พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อย
โอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
อย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้าน
ที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็น
แก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ
บูรณาการเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ และ
แผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถ
ของชุมชน มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก 
๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ 
๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 
ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ  ที่มีความ
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รุนแรงมากขึ้น น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความ

เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้

ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่า
ไม้จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมด
ของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมี
ข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครอง
ที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศ
ป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย  และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ท าให้พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ 
ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่
อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 
๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน 
ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคง
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิง
พาณิชย์เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดย
ในปี ๒๕๕๕ ต้องน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิด
เป็นร้อยละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ
ไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ 
การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การ
พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาล
ทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์
เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบ



- ๒๕ - 
 

น้ า และการด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ 
๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการ

เกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/
วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไป
ใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสีย
อันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหา
การก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร 
ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้ อยละ ๗๐ โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ 
พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง 
ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคง
ประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสาร
เบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้า
มันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง 
ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการ
ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหา
มลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน  ในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ 
ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่ง
น้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจาก
การเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่
เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ า
เสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 
๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้
พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ 
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ 
โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลง
ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นใน
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ประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น
ร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดิน
ถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท  อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้ง
เป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัย
ธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
อยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่ง
แก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาล
อย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ. ๒๕๕๒ มี
อย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม 
(๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาค
การเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์  ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มี
ผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มี
การใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับ
นักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ 
หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับ
ประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง  มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ 
สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับ
ผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได ้

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% 
และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียน
ไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเ พ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 
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๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหาร
ราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่
ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
บริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการ
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการ
กระจายอ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติ
การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มี
การใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมข้ึน
เป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอน
ภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่  อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ 
ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน 
๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมี
ปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล 
ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ 
อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการ
เพ่ิมข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่าง

มาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  
รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อัน
เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็น
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องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า
ประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ 
ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ 
๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วน
ประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย 
๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ 
๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลัง
แรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้
สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่า
กลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูง
ในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้
ปานกลางอย่างถาวรมากข้ึน เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหด
ตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะ
ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ  (๓) จ านวน
ประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศ
ขยายตัวช้าลง  

 (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็น
ประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของ
รายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่
สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติ
และศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัย

แรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบก
รับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ 
คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
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ตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมข้ึนช้า 
ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 
อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น
เป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้น
ต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการ

เข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม  จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ 
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้
ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัด

ของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่ พ้ืนที่นั้นๆ  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่น
ทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่
จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การ
ลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การ
เพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มาก
ขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมี
ความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้ ง
สถาบันการศึกษาในพื้นที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหาร

จัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มี
มาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ 
มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  มีหน้าที่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ 
รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน  ให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน 
กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึด
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หลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการ
คลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม 
อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริต
คอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
อ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา 
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของ
ประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น 
ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว
ค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนา
แล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาส
อย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ  ด้านการท่องเที่ยว ที่พัก
อาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่
พัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่
การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่
เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ
รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมาก
ยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับ
เรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามา
ซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่ ๑) การลด
ข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่
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ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการ
ใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว  จะมีการน าประเด็นด้าน
มาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดย
แรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน  แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและ
สินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุภูมิภาค
โดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการ
พัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรง
มากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่
จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วง
แผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ 
และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสม
หนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้าง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ  ของโลกไม่
ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร 
การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความ
เชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนใน
ประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change) จะส่งผลกระทบ

ซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น
อุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป 
ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตร
ลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิด
ความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิด
การกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะ
ส่งผลต่อความม่ันคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการ
ด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี
ความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 
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๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ป ี
โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน 
๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป 
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ
ยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน  ลดความไม่ เท่าเทียมกันทั้ ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน
เพ่ือการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อ

หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ 
ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
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๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔ ) เพ่ิ มป ระสิ ทธิภ าพและเสริมสร้ างธรรมาภิ บ าล ในการบริห ารจั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้ง

ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ 
รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้

มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการ
เคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิต
ที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
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๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น  สามารถปรับตัวและ

ด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพ่ิมสัดส่วนความ
เป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของ
ตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและ
อุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพ
ให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการ
เป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้น

ปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้าน
วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่
ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริม
การรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์  ห้างหุ้นส่วน 
และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้
เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผล
แนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการ
ผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และ
ทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล  ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้ งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทย
สู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยง
ทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยง
ด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
เชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัย
สนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ  เป็นต้น ส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ 
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เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และ
สนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิง
สร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงาน
ทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์  การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้า
ระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการ
เพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน วัยรุ่นให้มี
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกัน
หรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบ
บริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา

ใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้

คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่

อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนใน
ระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข  บูรณาการระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร  และส่งเสริมการ
อภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลาง
บริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
ภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All 
Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อ
สุขภาพของประชาชน 
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๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ
เพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับ
พ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) 
สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่
อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับ
ภาคธุรกิจเอกชน  และ (๓ ) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย 
(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน  โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า  เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษี
มรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตาม
ระดับการพัฒนา 
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๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญ
กับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และ
การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทย
กับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย

ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน า
ระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่า
ไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ
และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดิน
เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าใน
ระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้ง
เชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการ
แร่โดยก าหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่
มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ  เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต  สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 
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๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลักดันการจัดท าแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผน
ป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัย
พิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัย
พิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุก

ภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ 
จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและ
คดีท่ีประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มี
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วน
ต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 
   1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี  ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุก
จังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้   ซึ่งองค์การบริหารส่วน
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ต าบลล าคอหงษ์นั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์
กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การ
พัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้
อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มี
สัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น   ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    
 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา 
๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
1. แนวคิดและหลักการ 
 1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรม
และ มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กั บกับ
แนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน 
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้สังคม
สมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 1.2  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(1) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(2) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของ

พ้ืนที่ 
2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่
สมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
 2.1 พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็น
ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
โดยเฉพาะ 

2.1.1 พัฒนาพ้ืนที่ เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

2.1.2 พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-
บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
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 2.2 พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้น
พ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 2.4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้
ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการ
จัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การ
ตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความม่ันคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัว
ได้อย่างอบอุ่น 
  (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้
ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
ชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตร
อินทรีย์ 
 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู 
และเลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และ
มุกดาหาร เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุน
ของภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการ
รองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม 
และพัฒนาเส้นทาง 
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  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
และอ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  
การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
 ๓.๓ โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

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

 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า  มีความสัมพันธ์

กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เพ่ือพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  สุรินทร์)  ระยะ ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน) 

ได้จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งภาคราชการ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  ๔ จังหวัด  ทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การ
รวบรวมและจัดท าข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์  
เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการจากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  จึงได้ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ                 

๑)  เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนที่ส าคัญของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๒)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม 
๓)  เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขาย

ชายแดน 
๔)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ไหม และการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมของ” เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวอารยธรรม Logistic และ การค้า
ชายแดน เชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน” 
 
เป้าประสงค์รวม 
 ๑. เพ่ือยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสู่ครัวโลก 
 ๒. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ่มประเทศ
อาเซียน 
 ๓. เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมิภาคและ
ประเทศอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ คือ     
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็น
หลัก ๒๐ แนวทางการด าเนินการ    

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

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 
ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & 
Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ  

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๑. ด้านเกษตร      ๑.๑  แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning)  เพ่ือผลิตสินค้าเกษตร   

๑.๒  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
๒.  ด้านอุตสาหกรรม    ๒.๑  แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning)  เพ่ืออุตสาหกรรม   

๒.๒  ก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)   
๒.๓  การเพ่ิมขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล   
๒.๔  การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพ่ิมมูลค่า 

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

๔.  โครงสร้างพื้นฐาน    ๔.๑  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
๔.๒  การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT  
๔.๓  การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาค
อาเซียน 

๕.  พลังงาน      ๕.๑  นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม   
๕.๒  การลงทุนเพ่ือความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน   
๕.๓  การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน 

๖.  การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ  
ในภูมิภาค     

๖.๑  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า  บริการ และการ
ลงทุนเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน   
๖.๒  แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน   
๖.๓  ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern 
seaboard   
๖.๔  เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

๗.  การพัฒนาขีดความ 
สามารถในการแข่งขัน        

๗.๑  การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (๑๐๐ ดัชนีชี้วัด)    
๗.๒  การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand 
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๘.  การวิจัยและพัฒนา    
 

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

๙.  การพัฒนาพื้นที่และ เมือง
เพ่ือเชื่อมโยงโอกาส จาก
อาเซียน  

๙.๑  การพัฒนาเมืองหลวง  
๙.๒  การพัฒนาเมืองเกษตร  
๙.๓  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
๙.๔  การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว  
๙.๕  การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ  
๙.๖  การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ  
๙.๗  การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทน  
๙.๘  ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่ศักยภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนว
ทางการด าเนินการ    
 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๑๐.  การพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา     

๑๐.๑  ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตรเทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนและการ
ใช้ ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย  เป็นต้น)  
๑๐.๒  พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

๑๑.  การยกระดับคุณภาพ ชีวิต
และมาตรฐานบริการ สาธารณสุข     

๑๑.๑  การจัดระบบบริการ  ก าลังพล และงบประมาณ 
๑๑.๒  การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๑๑.๓  สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๑๒. การจัดสวัสดิการสังคม และ
การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส  

๑๒.๑  การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส ความเท่า
เทียมคุณภาพชีวิต  
๑๒.๒  กองทุนสตรี  

๑๓.  การสร้างโอกาสและ รายได้
แก่วิสาหกิจขนาด กลางและขนาด
ย่อม (SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน    

๑๓.๑  กองทุนตั้งตัวได้  
๑๓.๒  กองทุนหมู่บ้าน  
๑๓.๓  โครงการ sml  
๑๓.๔  โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร  

๑๔.  แรงงาน  
  

๑๔.๑  การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  
๑๔.๒  การจัดการแรงงานต่างด้าว  
๑๔.๓  การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตาม
กฎหมายอย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๑๕.  ระบบยุติธรรม เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า   

๑๕.๑ การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 
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๑๖.  การต่อต้าน การคอร์รัปชั่น  
สร้างธรรมาภิบาลและ ความ
โปร่งใส  

๑๖.๑  การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม  
๑๖.๒ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน    

๑๗.  การสร้างองค์ความรู้ เรื่อง
อาเซียน  

๑๗.๑  ภาคประชาชน  
๑๗.๒  ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ  
๑๗.๓  บุคลากรภาครัฐ  

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

แนวทางการด าเนินการ   
ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

๑๘.  การพัฒนาเมือง 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือความ
ยั่งยืน     

๑๘.๑  พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ๑๐ แห่ง เพื่อความ
ยั่งยืน  

๑๙.  การลดการปล่อยก๊าซ เรือน
กระจก (GHG)        

๑๙.๑  การประหยัดพลังงาน  
๑๙.๒  การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)  
๑๙.๓  ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

๒๐.  นโยบายการคลัง เพ่ือ
สิ่งแวดล้อม     

๒๐.๑  ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม  
๒๐.๒ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ  

๒๑.  การจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ การ
บริหารจัดการน้ า  

๒๑.๑  การปลูกป่า  
๒๑.๒  การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า  
๒๑.๓  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน 

๒๒.  การเปลี่ยนแปลง สภาวะ
ภูมิอากาศ    

๒๒.๑  การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and 
adaptation)  
๒๒.๒  การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบด้วย  ๘ 
ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๒๓.  กรอบแนวทางและการ
ปฏิรูปกฎหมาย  

๒๓.๑  ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ  
๒๓.๒  เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กร  
๒๓.๓  ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ 

๒๔.  การปรับโครงสร้าง ระบบ
ราชการ    

๒๔.๑  เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างานของ
ภาครัฐ     ด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณา
การ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
๒๔.๒  ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น  
๒๔.๓  เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ e - service 
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๒๕.  การพัฒนาก าลังคน ภาครัฐ       ๒๕.๑  บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน 
เตรียมพร้อมส าหรับอนาคต  
๒๕.๒  พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ และเตรียมความ
พร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

๒๖.  การปรับโครงสร้างภาษี ๒๖.๑  ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

๒๗.  การจัดสรรงบประมาณ  ๒๗.๑  พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 

๒๘.  การพัฒนาสินทรัพย์ราชการ
ที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด     

๒๘.๑  ส ารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน  
๒๘.๒  บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

๒๙.  การแก้ไขปัญหา ความ
มั่นคงจังหวัดชายแดน ภาคใต้ 
และเสริมสร้าง ความมั่นคงใน
อาเซียน  

๒๙.๑  ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาใน
พ้ืน  ๓  จังหวัด  ชายแดนภาคใต้  ภายใต้กรอบนโยบายความม่ันคง
แห่งชาติ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๒๙.๒  การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน  

๓๐.  การปฏิรูปการเมือง       ๓๐.๑  กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)   
 
  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า  มีความสัมพันธ์กับ
แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า  ได้จัดท าแผนสี่ปีโดยสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมี
ความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการเกษตร  อาหาร  พลังงาน
สะอาด  การค้ า  เศรษฐกิจอาเซี ยน  การท่ องเที่ ยว   สั งคมคุณ ภาพ  พั ฒ นาเมื องน่ าอยู่   พัฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ  ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีรายละเอียดดังนี้ 

  
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร ์
 ๑.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การท่องเที่ยว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓.  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
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วิสัยทัศน์  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
เป้าประสงค์รวม 
 ๑.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.  เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และป้องกันสถาบันหลั กของ
ชาติ 
 ๕.  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑.  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 ๒.  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 ๔.  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่วัตกรรมใหม่  เกษตร  อุตสาหกรรม  ปลอดภัย” 
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   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ์ 
 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 

๑.  เพ่ือขยายอัตรา
การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

๑.  อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือนใน
จังหวัด (%) 
๒. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
ในพ้ืนที่(ครัวเรือน) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายได้ลดรายจ่าย ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า 
และบริการภาคการเกษตรต้นทาง 
กลางทางและปลายทาง 
๓. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า
และบริการภาคนอกการเกษตรต้น
ทาง กลางทางและปลายทาง 
๔. สนับสนุนการผลิตและสร้าง
ผลงานวัตนกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย 
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด 
๕. ส่งเสริมการน าวัตกรรมการ
เกษตร อุตสาหกรรมและอาหาร
ปลอดภัย (Food Valley) มาเพ่ิม
ศักยภาพในการผลิต 
๖. สนับสนุนการสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยงและกีฬา 
๗. สนับสนุนการสร้างอาชีพใน
ครัวเรือนในชุมชนต่างๆ โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. เพ่ือสร้าง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

๔. อัตราการว่างงาน 
(%) 
 
๕. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน(เท่า) 
๖. อัตราส่วนการออม
เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน(%) 

๘.สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือ
ให้กับผู้ว่างงาน 
๙. ส่งเสริมความเป็นอยู่ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑๐. ส่งเสริมการออมของครัวเรือน 

 



- ๔๘ - 
 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

 ๓. เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

๗. ผลิตภาพแรงงาน 
(บาท/คน) 
 
๘. จ านวนผู้ประกอบการ
ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน (ราย) 
 

๑๑. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของแรงงาน เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตของสินค้าและ
บริการ 
๑๒.สนับสนุนการพัฒนา
ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship 
Development) และ
ผู้ประกอบการใหม่ทางธุรกิจ
เทคโนโลยี (Tech Startup)ของ
จังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 
กับหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและ
เอกชน 
๑๔. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเชียวชาญของแรงงานด้าน
การท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า
และบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ยกระดับสังคม ให้เป็น
เมืองหน้าอยู่ 

๑. เพ่ือลดความ
ยากจนและความ 
เลื่อมล้ า 

๑. ร้อยละของประชากร
ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน 
(%) 
๒. สัมประสิทธิ์การ
กระจายรายได้  
(Gini Coefficient) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายได้ลดรายจ่าย 
๒. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่าง
ทั่งถึง และได้รับสิ่งอ านวยความ
สะดวกจากโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ภาครัฐ รวมทั้งระบบป้องกันภัยที่
เอ้ือต่อการกระจายเศรษฐกิจ 

๒. เพ่ือพัฒนา
โครงข่ายความ
คุ้มครองทางสังคม 

๓. ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อ
ส านักงานแรงงาน(%) 
๔. ร้อยละความ
ครอบคลุมของบัตร
ประกันสุขภาพของ
ประชาชน(%) 

๓. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสังคม
และประกันสังคมในแรงงาน 
๔. ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะ
สุขที่มีคุณภาพและสามารถบริการ
ได้อย่างครอบคลุม 

๕. จ านวนศูนย์ช่วยเหลือ
สัตว์เร่ร่อนในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา(ศูนย์) 

๕. ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือ
สัตว์เร่ร่อนในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา 
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ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

 ๓. เพ่ือสร้างความ
คุ้มกันให้กับสังคม 

๖. ระดับความส าคัญของ
หน่วยงาน ที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม (ครั้ง) 
๗. ร้อยละของผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมที่ขอรับบริการได้รับ
บริการทางกฎหมาย (%) 

๖. ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันทาง
สังคม 
๗. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนที่ประสบปัญหาทาง
สังคมขอรับบริการจากส่วน
ราชการที่รับผิดชอบทางภารกิจที่
กฎหมายก าหนด 

 ๔. เพ่ือให้
ประชาชน เข้าถึง
โอกาสทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม 

๘. อัตราส่วนแพทย์ต่อ
ประชาชน (แพทย์/คน) (ปี
๒๕๕๙ แพทย์ ๖๒๖ คน 
ประชากร ๒,๖๒๙,๙๗๙ คน) 
๙. อัตราส่วนทันตแพทย์ต่อ
ประชากร (ทันตแพทย์/คน) 
๑๐. อัตราส่วนพยาบาลต่อ
ประชากร (พยาบาล/คน) 
๑๑. ประชาชนนักศึกษาและ
บุคลากรด้านดิจิทัลได้รับ
ความรู้และประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล (คน) 
๑๒. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทยอายุ ๑๕-๕๙ ป ี 
๑๓. อัตราการได้รับงานท าของ
บัณฑิตที่จบภายใน ๑ ปี (%) 
๑๔. อัครการว่างงานของ
ประชากร (ปี ๕๘) (%) 
๑๕. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม. 
๓ (คะแนน) 

๘. ส่งเสริมการให้มีการผลิตแพทย์ 
๙. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนา
ทันตแพทย์เพิ่มเพ่ือรองรับภาวะ
ผู้สูงอายุของจังหวัด 
๑๐. ส่งเสริมให้มีการผลิตและ
พัฒนาบุคคลากรด้านการบริการ
เพ่ิมข้ึน 
๑๑. ส่งเสริมการสร้างทักษะด้าน
เทคโนโยลีดิจิทัลแก่ประชาชน ทุก
สาขาอาชีพ 
๑๒. ส่งเสริมให้ประชากรศึกษาใน
และนอกระบบ 
๑๓. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชากรในทุก
พ้ืนที่ ในทุกด้าน 
๑๔. ส่งเสริมและแนะน าความ
ต้องการแรงงานให้บัณฑิตที่จบใหม่ 
๑๕. ส่งเสริมให้มีตลาดนัดพบ
แรงงาน เพื่อลดอัตราการว่างงาน
ของประชาชน 
๑๖. ส่งเสริมการเรียนการสอนของ
ครูเพ่ือให้นักเรียน มีความรู้
ความสามารถ ตามหลักสูตรที่
ก าหนด 
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ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน 

๑. เพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่า
ไม้ในจังหวัด 
 
 
๒. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 
 
 
 
 
 
 
๓. การจัดการน้ าเสีย (จ านวนระบบ) 
๔. พ้ืนที่บริหารจัดการน้ าเพ่ิมขึ้น (ไร่) 
 
๕. ความยาวสะสมของเขื่อนป้องกันน้ า
กัดเซาะตลิ่ง (เมตร) 
 
๖. ร้อยละสัดส่วนของพ้ืนที่ระบบ
ป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนที่ชุมชน (%) 

๑. ปลูกจติส านึกและให้
ความรู้ประชาชนไดต้ะ
หนักถึงคุณค่าและ
ทรัพยากรปา่ไม ้
๒. การอนุรักษ์และพื้นฟู 
ป่าไม ้
๓. การรณรงค์ให้
ประชาชนและ
ผู้ประกอบการส านึก
รับผิดชอบต่อสังคม
เกี่ยวกับการลดปรมิาณ
ขยะ 
๔. การจดัหาและเพิ่ม
ความสามารถ ในการ
ก าจัดขยะ 
๕. ส่งเสริมให้ อปท. มี
ระบบจัดการน้ าเสีย 
๖. ส่งเสริมใหม้ีการ
บริหารจดัการน้ าท้ังในเขต
ชลประทานและนอกเขน
ชลประทาน 
๗. เพิ่มสิ่งก่อสร้างเพื่อลด
การพังทลายของตลิ่งตาม
แม่น้ าล าคลองสายหลัก
ของจังหวัด 
๘. พัฒนาระบบป้องกัน
น้ าท่วมในพื้นที่ชุมชน
เมือง 

 ๒. เพ่ือใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะต่อประชากร 
(ลิตร/คน) 
๘. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาค
ครัวเรือนต่อประชากร (ล้านกิโลวัตต์/
คน/ปี) 
๙. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคท่ี
ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP (กิโลวัตต์-
ชั่วโมง/ล้านบาท) 
๑๐. สัดส่วนปริมาณการใช้น ามัน
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ต่อ GPP 
ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ล้านบาท) 

๙. รณรงค์ให้ประชาชน
ลดการใช้ยายพาหนะ
ส่วนตัว โดยเปลีย่นมาใช้
รถสาธารณแทน 
๑๐. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยดัพลังงานไฟฟ้า 
๑๑. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยดัพลังงานไฟฟ้า 
๑๒. รณรงค์ให้
ผู้ประกอบการลดช่ัวโมง
การผลิตลงในบาง
ช่วงเวลา 



- ๕๑ - 
 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การเสริมสร้างความ
ม่ันคงทุกมิติเพื่อ
ปกป้องสถาบันหลัก
ของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

๑. เสริมสร้างความ
มั่นคงเพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาติ 

๑. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจถึงความส าคัญ
ของสถาบันหลัดของชาติ 
(ต าบล) 

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจถึง
ความส าคัญของสถาบันหลักของ
ชาติให้ประชนได้รับรู้รับทราบ 
๒. ส่งเริม พัฒนาอาชีพตาม
แนวทางโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการ
ทรงงานและแนวทางพระราชด าริ 

 ๒. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือข่าย
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาด้านความ
มั่นคงทุกมิติ 
 

๒. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทุกมิติ (ต าบล) 
๓. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทุกมิติ (ต าบล) (ต่อ) 
 

๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและ
การค้ามนุษย์ 
๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติ 
๘. การป้องกันลการแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
๙. การป้องกันและการแก้ปัญหา
ภัยพิบัติ 
๑๐. การป้องกันและรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 
๑๑. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย 
 

 ๓. เสริมสร้างความ
ปรองดองและความ
สมานฉันท์ในชาติ 

๔.สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง 
(ต าบล) 
 
 
 
 
๕. สร้างการมีส่วนร่วม 
(ต าบล) 

๑๒. ส่งเสริมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
ส่งเสริมการสร้างความปองดอง
สมานฉันท์ ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกส่วนภาค 
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ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศษสตร์ที่ ๕ การ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

๑. ร้อยละของสถานพยาบาลที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ HA 
(%) 
๒. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
น้ าประปา (%) 
๓. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
ไฟฟ้า (%) 
๔. ร้อยละของประชากรที่
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%) 
๕. จ านวนครั้งที่ให้บริการ
ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
เชิงรุก (ครั้ง) 
๖. ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (%) 
๗. ร้อยละของภาษีท้องถิ่นที่
จัดเก็บรายได้ ไม่รวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%) 

๑. เพ่ิมขีดความสามารถ
การให้บริการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เพ่ิมขีดความการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 

๘. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค์กร (%) 

๓. การพัฒนาบุคลากร 
๔. การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
๕. การปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์กร 
๖. การสร้างความโปรงใส
ในองค์กร 

รวม 
๕ ยุทธศาสตร์ 

รวม 
๑๕ เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

รวม ๔๖ ตัวชี้วัด รวม ๖๑ กลยุทธ์ 
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สรุป 
วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด  และกลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์
รวม 

๑) เพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพด้าน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

๒) เพ่ือพัฒนา
สังคมให้เป็นเมือง
น่าอยู่ 

๓) เพ่ือเพ่ิมพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม 

๔) เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคาม
และปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ 

๕) เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมี
สมรรถนะสูงอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๑) การพัฒนา
และเพ่ิม
ศักยภาพการ
แข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

๓) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน 

๔) การเสริมสร้าง
การมั่นคงทุกมิติ 
เพ่ือปกป้องสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

๕) การพัฒนา
ระบบการบริหาร
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
 

๓ เป้าประสงค์ ๔ เป้าประสงค์ ๓ เป้าประสงค์ ๓ เป้าประสงค์ ๒ เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

 
๘ ตัวชี้วัด ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ๕ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด 

 
กลยุทธ์ 

 
๑๔ กลยุทธ์ ๑๖ กลยุทธ์ ๑๒ กลยุทธ์ ๑๓ กลยุทธ์ ๖ กลยุทธ์ 
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 ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์  มีความสัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ เมืองน่าอยู่  รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ปกป้องสถาบัน  พัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ  สานต่อแนวทางพระราชด าริ  ด้านการศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและ
กีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

เมื่อปี ๒๕๓๘ เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือ

การอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ

การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
๒.๔) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประ

นะชาคมอาเซียนในทุกด้าน  
๒.๕)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
๓.๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

๓.๒)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ  มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๓.๓)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น าด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริ โภคเพ่ือจ าหน่วย

และเพ่ือการอนุรักษ์  
๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๔.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
๔.๒)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
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๔.๓)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

๔.๔)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
๔.๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๔.๖)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
๔.๗)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม  

สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา  
๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
๕.๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง 
๕.๓)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การ

เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการ
แพทย ์

๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๖.๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความ

จ าเป็นและความต้องการของประชาชน 
๖.๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ  

เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๖.๔)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และ

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
๖.๕)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร  ความ

ปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
๗)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

๗.๑)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๗.๒)  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  กระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

๗.๓)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้าง
เครือข่าย  เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้า
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

๗.๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  รวมถึง
การสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
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๘)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๘.๑)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมาย

ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
๘.๒)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือ

ยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

๘.๔)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๕)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๖)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ๙)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๙.๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
๙.๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๙.๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ  โดย

สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๙.๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
๑๐)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๐.๑)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ 

๑๐.๒) รณรงค์สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ   

๑๐.๓)  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
 
 

วิสัยทัศน์ (vision) 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ใน 

อุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ต าบลล าคอหงษ์  
เป็นต าบลขนาดเล็กที่มีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาและรับจ้างทั่วไป คาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็น
ชุมชนทีมีความเป็นอยู่ดีขึ้นและสงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้ 
 

“เป็นต าบลพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน   เพื่อความเป็นเลิศ  พร้อมสู่ 
ประชาคมอาเซียน” 

2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
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พันธกิจ (mission) 
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีอาชีพ  รายได้  มีความมั่นคงทางสังคม มีความปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรัพย์สิน   
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง 
3. เด็กก่อนปฐมวัย ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และพัฒนาสมวัย 
4. จัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการ 

ของประชาชน 
5. พัฒนาและยกระดับชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
6. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  
7. สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
8. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  ลดความ

ซ้ าซ้อน ลด 
ขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม 
ตามหลักธรรมาภิบาล  ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
1. เพ่ือพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. เพ่ือพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
3. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
4. เพ่ือการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะมีความสะดวก และเสมอภาค 
5. มีการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  ลดความซ้ าซ้อน       

ลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม 
ตามหลักธรรมาภิบาล  ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

6. เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
7. เพ่ือส่งเสริมศาสนา และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์และการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ ์
     ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่ง 

น้ า คลองน้ า ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์  
1.2  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ าและการ 

ปรับปรุง บ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
1.3  ส่งเสริมสถานที่เพ่ือนันทนาการออกก าลังกายสนามกีฬาและนันทนาการชุมชน 
1.4  การผังเมืองรวมท้องถิ่น  
1.5  ซ่อมบ ารุงปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักรกล  

2.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 
        2.1  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

        2.2  ส่งเสริมการกระจายอ านาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วน 
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ท้องถิน่ 
      2.3  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง 
      2.4  การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่มของภาคประชาชน 

2.5  การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการท างานของ 
องค์กรของตนเอง 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
                    3.1  การพัฒนาการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล  การป้องกันและควบคุม        
โรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อการฟ้ืนฟูสุขภาพของชุมชน  

      3.2  การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด   
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

     4.1  การพัฒนาการจัดการศึกษา 
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 

5.1  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คน ชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติด 
เชื้อ HIV  จัดให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก 

5.2  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ของคนทุกวัย  ตั้งแต่แรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น  
เยาวชน วัยท างาน และวัยชรา 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม   
6.1  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน 
6.2  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสิ่งทอ 
6.3  การพัฒนาการสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน 
6.4  การพัฒนาส่งเสริมโรงสีชุมชน 

7.  ยุทธศาสตร์เกษตรกรรม 
     7.1  การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน 
      7.2  เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ 
      7.3  การเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกร 
8.  ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ 

8.1  การพัฒนาการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา  การสนับสนุนส่งเสริมกีฬา 
9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

9.1  ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่น  สองข้างทาง  เช่น  หน้า 
โรงเรียนชุมชน  ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

       9.2  รณรงค์แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 
       9.3  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากร  ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมชุมชน 
        9.4  ประสานความร่วมมือ  เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร 
        9.5  ส่งเสริมเฝ้าระวังภาวะน้ าท่วม  น้ าแล้ง  น้ าเค็ม โดยชุมชน 
10.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

10.1  การพัฒนาการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือปลุกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ 
ประชาชนในท้องถิ่น 

        10.2  สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพให้พระสงฆ์เป็น
ประจ า 
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11.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        11.1  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน /ลด 

อุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ า 
11.2  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริม 

และสนับสนุน ต ารวจบ้าน / อปพร. ให้ท างานอย่างมีคุณภาพ 
             11.3  สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรัพย์สิน 

แนวทางนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ 
1.  หมวดนโยบายเร่งด่วน 

           1.1 เร่งสร้างศรัทธาให้กับประชาชนชาวต าบลล าคอหงษ์  ทุกหมู่บ้านทุกชุมชน  ให้เกิดความรัก ความ
สามัคคี  มีความปรองดองในหมู่คณะ  โดยการท าให้เห็นถึงความจริงจัง  และจริงใจ  ที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ใน
ต าบลด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส 
           1.2  ส่งเสริมและเร่งสร้างการมีส่วนร่วม  ในการบริหารจัดการ  และด าเนินกิจการต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  โดยยึดแนวทางหลักในระบอบประชาธิปไตย 

2.  หมวดนโยบายทั่วไป 
1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างทั่วถึงให้ 
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและ
เส้นทางท่ีใช้ในการสัญจรซึ่งเก่ียวข้องกับความสะดวกสบายความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการด ารงชีวิต
ของประชาชน 

 1.2  ก่อสร้างและปรับปรุงทางระบายน้ า  ท่อระบายน้ า  ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือ 
การบริโภคอุปโภคแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ ากินน้ าใช้และน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างพอเพียง 

 1.3  ปรับปรุงพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือให้เกิดแสงสว่างในการสัญจรไปมาและความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 1.4  ประสาน  สนับสนุน  รว่มมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ  เพ่ือ 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  ในส่วนที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนและเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

2. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 2.1  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ เพ่ือให้การ 

รองรับการปฎิบัติภารกิจ  หน้าที่  ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2  สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์  ในส่วนของราชการประจ า   

และฝ่ายการเมือง  ให้ได้รับการศึกษา  การอบรม   การเพ่ิมพูนความรู้  เพ่ือยกระดับการปฎิบัติหน้าที่ให้เกิด
ประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

2.3  น าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในระบบสารสนเทศเพ่ือให้การบริหารงานภายในองค์กร  มี 
ประสิทธิภาพสูงสุด  เกิดความสะดวก  รวดเร็ว ถูกต้อง  และเป็นประโยชน์ต่อการบริการประชาชนซึ่งเป็น
ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
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  2.4   เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย  และความต้องการ
ของประชาชนในการพัฒนาต าบลล าคอหงษ์ 

3. นโยบายในด้านการพัฒนาสังคม 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดเป็น  “วาระแห่งชาติ”  ที่ทุกส่วน 

ราชการต้องถือปฏิบัติและร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  ต้องด าเนินการสนับสนุน  และประสานการปฎิบัติเพ่ือ
ป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสถาบัน
ครอบครัว สตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส  โดยจัดกิจกรรมที่เหมาะสมหรือจัดหางบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการพัฒนาบทบาท  และคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของ
เด็กและเยาวชน  เพื่อเป็นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต  ส่งเสริมและสนับสนุน  การ
จัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์  เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของ
สังคมและประเทศชาติต่อไป 
                4.  นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้  
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ  เช่น  การพัฒนาศักยภาพด้านการสาธารณสุข 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน  ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
โดยให้การเรียนรู้  การดูแลสุขภาพ  การออกก าลังกาย  การป้องกันโรค  และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือ
การรับบริการด้านสาธารณสุข  ตามข้ันตอนและวิธีการทางแพทย์ 

      5.  นโยบายด้านการพัฒนาด้านการเกษตร 
1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว  โดยการด าเนินการจัดหาพันธ์กล้าไม้ 

เพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชนน าไปปลูกในพ้ืนที่ของตนเอง  ส่งเสริมและด าเนินการตามโครงการปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติ  ในพ้ืนที่ของตนเองส่งเสริม  สนับสนุน  การท าการเกษตรปลอดสารพิษเพ่อสุขภาพของ
ประชาชนในแต่ละครัวเรือน 
 2.  ส่งเสริมโครงการอบรม  เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร  อาสาสมัครเกษตร  หมู่บ้าน  แกนน ายุวเกษตรประจ าต าบลล าคอหงษ์ 

3.   ส่งเสริม  สนับสนุน  วิถีชวีิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน  ระดับชุมชน   
เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
              6. นโยบายด้านศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา 

1. ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมตลอดจนประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญา 
ชาวบ้าน เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกต่อเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญของสังคมและประเทศชาติ   และเป็น
การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงาม  ให้ทรงคุณค่าอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬา  ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ของ 
ต าบลล าคอหงษ์  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชน  ได้ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย  สร้างความ
สมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ  เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างเสริมสุขภาพและบุคลิกภาพ  และยังท าให้ร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  ทั้งมีน้ าใจรู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  และยังเป็นการสร้างสังคมให้น่าอยู่
ตลอดไป 

7.นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1. สนับสนุนกิจกรรมและการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัคร  ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   

เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และดูแลระบบรักษาความปลอดภัย  และจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ  เช่น   
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เทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์  เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 

 
๓.1 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

1.  ปัญหาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
-  เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก ถนนขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ ในฤดูฝนการสัญจรค่อนข้าง

ล าบาก 
-  งบประมาณในการก่อสร้างมีจ ากัด ท าให้ถนนมีไม่เพียงพอ 
-  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ไม่ครบทุกครัวเรือน 
-  ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะมีไม่เพียงพอ 
-  ระบบการให้บริการน้ าประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
-  น้ าประปาไม่สะอาด 
-  ขาดแคลนแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค 
-  แหล่งน้ าตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ให้เพียงพอ 
-  ขาดระบบชลประทาน ฤดูแล้งพืชผลการเกษตรได้รับความเสียหาย 
-  ทางระบายน้ าไม่สะดวก ท าให้ในฤดูฝนน้ าท่วมขังในบางพื้นท่ี 
-  โทรศัพท์สาธารณะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
-  โทรศัพท์สาธารณะเสีย ขาดการซ่อมแซม บ ารุงรักษา 

2.  ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 
-  ประชาชนไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 
-  ประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินท ากิน 
-  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า    
-  ขาดการจัดการและการวางแผนการผลิต ท าให้ผลผลิตเกินความต้องการของตลาด  
    ส่งผลให้ราคาตกต่ า 
-  ต้นทุนการผลิตสูง ขายได้ในราคาต่ า 
-  ขาดแหล่งเงินทุนและตลาดรองรับผลผลิต 
-  ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง 
-  ขาดการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน รวมทั้งอาชีพเสริมรายได้หลังการเก็บเกี่ยว 
-  อัตราค่าจ้างแรงงานอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
-  รายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
 

๓. ปัญหาด้านสังคม 
-  ความร่วมมือของคนในชุมชน 
-  การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
-  สวัสดิการด้านการดูแลคุ้มครองคนชรา คนพิการ สตรี เด็กและ ผู้ด้อยโอกาส ไม่ทั่วถึง 
-  การเล่นการพนัน 
-  สุขภาพอนามัยของประชาชนไม่แข็งแรง 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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-  การรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ 
-  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากการระบาดของโรคติดต่อ  
    และการก าจัดพาหนะน าโรค 
-  การรักษาความสะอาดของภาชนะใส่อาหารและบ้านเรือน 
-  การเกิดโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ 
-  การให้บริการสาธารณสุขไม่เพียงพอและท่ัวถึง 
-  ขาดการส่งเสริมด้านการกีฬา 
-  ขาดการส่งเสริมด้านการออกก าลังกายและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 

4.  ปัญหาทางด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
-  ประชาชนมีการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
-  ขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา 
-  ขาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
-  ขาดการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
-  ขาดการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ   ประเพณี   วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-  ขาดการส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
-  ขาดความร่วมมือของประชาชนในการท ากิจกรรมทางศาสนา 

5.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  ขาดการดูแลรักษาและปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพของดินที่ใช้ท าการเกษตร 
-  ขาดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ า  
-  การตัดไม้ท าลายป่า 
-  การบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ 
-  ขาดการจัดการที่ดีเกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอย 

6.  ปัญหาด้านการบริหารและการจัดการ 
-  ขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินงาน 
-  ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชน 
-  ขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กร 
-  ขาดวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
-  ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

3.2 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ด้วยเทคนิค SWOT ขององค์การบิรหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ 

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาภายใต้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ 
ในการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณไม่เป็นไปตามแผนเท่าท่ีควร อันเนื่องมาจากมีแผนงานโครงการและ
กิจกรรมในแผนพัฒนาต าบลประจ าปีมาก เมื่อเทียบกับรายได้ท้ังที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง  ส่วน
ราชการอ่ืนจัดเก็บให้ รวมทั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มีจ ากัดไม่เพียงพอแก่การบริหารให้เป็นไปตามแผนพัฒนา  
ท าให้ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพไม่สามารถด าเนินการได้ครบถ้วนตามแผนพัฒนา  ซึ่งมีบางส่วนที่
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้  เมื่อวิเคราะห์ศักยภาพ  เพ่ือประเมินสถานการณ์
การพัฒนาและโอกาสการพัฒนาในอนาคต  โดยการวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ  โดยใช้หลัก  
Swot  ดังนี้ 
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 1.  จุดแข็ง  (S : Strensth) 
1.1  การคมนาคมสะดวก  ต าบลล าคอหงษ์ตั้งอยู่ไม่ห่างจากอ าเภอโนนสูงและอ าเภอ 

เมืองนครราชสีมา 
1.2  มีระบบประปาในหมู่บ้านและแหล่งน้ ามีคูคลองไหลผ่านที่สามารถบรรเทาปัญหาความ 

แห้งแล้ง 
1.3  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.4  ประชาชนมีคุณภาพและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิต 
1.5  องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงมีศักยภาพในการพัฒนา 

ท้องถิ่นสูง 
1.6  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการอ่ืน 
1.7  ผู้น าในชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนและมีความรักสามัคคีกันในชุมชน 

 2.  จุดอ่อน  (W : Weakness) 
  2.1  ชุมชนมีการใช้จ่ายฟุ่มเฟ่ือยเนื่องจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยี 
  2.2  ชุมชนขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง  ขาดระบบสาธารณูปโภคท่ีดี 
  2.4  ชุมชนไม่สามารถรวมกลุ่มได้อย่างยั่งยืน 
  2.5  เยาวชนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความส าคัญกับการศึกษาต่อในระดับที่สูง 
  2.6  เยาวชนในชุมชนไม่มีความม่ันใจสถานศึกษาในพ้ืนที่ 
  2.7  ชุมชนขาดแรงงานในวัยท างาน 
 3.  โอกาส  (O : Opportunity) 
  3.1  ชุมชนสามารถมีการพัฒนาไปสู่ความเจริญได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากมีการคมนาคม 
ที่สะดวก 

3.2  ชุมชนสามารถขยายตัวทางเศรษฐกิจได้มาก 
3.3  ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติแหล่งวัตถุดิบและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
3.4  ชุมชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากรัฐบาล 
3.5  รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น 

 4.  อุปสรรค  (T : Threat) 
  4.1  ประชาชนในพื้นท่ียังให้ความส าคัญกับวัตถุนิยม 
  4.2  ประชาชนในชุมชนยังขาดจิตส านึกในการรักถิ่นฐานบ้านเกิด 
  4.3  ชุมชนขาดทรัพยากรในวัยแรงงานมีการอพยพไปท างานต่างถิ่น 

4.4  ค่าครองชีพสูง 
4.5  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ขาดความยืดหยุ่นไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
4.6  ห้วงระยะเวลาในการจัดสรร / เบิกจ่ายเงินอุดหนุนของรัฐบาลล่าช้าไม่แน่นอน 
4.7  ผลการถ่ายโอนภารกิจท าให้มีงาน / หน้าที่  เพิ่มขึ้นแต่ไม่มีบุคลากรรองรับ 
4.8  ตลาดสินค้าการเกษตรมีความต้องการไม่แน่นอน 
4.9  สถานการณ์ทางการเมืองมีความไม่แน่นอน 
 

******* 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
 
 

 
ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง อบต.   
ล าคอหงษ ์

  บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด 
๒ การบริหารราชการให้มี

ประสิทธิภาพคุณภาพ 
บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด 

  บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งชอง 
ชุมชน 

ส านักงานปลัด 

3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข ส านักงานปลัด 
4 การพัฒนาด้านการศึกษา บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษาฯ 
5 การพัฒนาด้านสวสัดิการสังคม บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห ์ ส านักงานปลัด 
  การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง ส านักงานปลัด 

6 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห ์ ส านักงานปลัด 

  การเศรษฐกิจ การพาณิชย ์ ส านักงานปลัด 
7 เกษตรกรรม การเศรษฐกิจ การเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร 
  บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด 

8 การกีฬาและนันทนาการ บริการชุมชนและสังคม การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 

  บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด 
9 การพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง 
  การเศรษฐกิจ การเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร 
  บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด 

10 ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม บริการชุมชนและสังคม การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 

  บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด 
11 ด้านความมั่นคงปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยส์ิน 
บริหารทั่วไป การรักษาความสงบ

ภายใน 
ส านักงานปลัด 

  บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข ส านักงานปลัด 
  บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง 

รวม 11 ยุทธศาสตร ์ 4 ด้าน 12 แผนงาน 4 ส านัก/กอง 
 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   



 จ ำนวน

โครงกำร

 งบประมำณ 

(บำท)

 จ ำนวน

โครงกำร

 งบประมำณ 

(บำท)

 จ ำนวน

โครงกำร

 งบประมำณ 

(บำท)

 จ ำนวน

โครงกำร

 งบประมำณ 

(บำท)

 จ ำนวน

โครงกำร

 งบประมำณ 

(บำท)

 จ ำนวน

โครงกำร

 งบประมำณ 

(บำท)

1   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน

 แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ        29       17,028,000 58        44,167,000      59         95,351,000       184       122,823,385      154       120,536,500      484       399,905,885      

 แผนงำนเคหะและชุมชน          1           160,000           2           660,000           2            800,000            2            600,000            2            600,000 9          2,820,000         

 รวม       30     17,188,000        60     44,827,000        61       96,151,000       186     123,423,385       156     121,136,500      493     402,725,885

2   ยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรให้มีประสิทธิภำพ

คุณภำพ

 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป          6           555,000           6           555,000           7          1,145,000            7          1,145,000            7          1,145,000 33        4,545,000         

 แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชน          5           105,000 6          125,000          6           125,000            6           125,000            6           125,000            29        605,000            

 รวม       11         660,000        12         680,000        13        1,270,000         13        1,270,000         13        1,270,000        62        5,150,000

3  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข

 แผนงำนสำธำรณสุข          9           740,000           9           740,000           9            740,000            9            740,000            9            740,000 45        3,700,000         

รวม 9       740,000        9        740,000        9         740,000         9         740,000         9         740,000         45       3,700,000       

4  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ

แผนงำนกำรศึกษำ 9         3,390,000        13        3,457,800        13         3,457,800         13         3,457,800         13         3,457,800         61        17,221,200       

 รวม        9       3,390,000        13       3,457,800        13        3,457,800         13        3,457,800         13        3,457,800        61       17,221,200

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำคอหงษ์   อ ำเภอโนนสูง  จังหวัดนครรำชสีมำ

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

 ที่  ยุทธศำสตร์

แบบ ผ.01
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 จ ำนวน

โครงกำร

 งบประมำณ 

(บำท)

 จ ำนวน

โครงกำร

 งบประมำณ 

(บำท)

 จ ำนวน

โครงกำร

 งบประมำณ 

(บำท)

 จ ำนวน

โครงกำร

 งบประมำณ 

(บำท)

 จ ำนวน

โครงกำร

 งบประมำณ 

(บำท)

 จ ำนวน

โครงกำร

 งบประมำณ 

(บำท)

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำคอหงษ์   อ ำเภอโนนสูง  จังหวัดนครรำชสีมำ

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

 ที่  ยุทธศำสตร์

แบบ ผ.01

5  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรสังคม

 แผนงำนสังคมสงเครำะห์          5       11,420,000           5       11,420,000           5        11,420,000            5        11,420,000            5        11,420,000 25        57,100,000       

 แผนงำนงบกลำง          3           913,000           3           913,000           3            813,000            3            813,000            3            813,000 15        4,265,000         

 รวม        8     12,333,000         8     12,333,000          8       12,233,000          8       12,233,000          8       12,233,000 40       61,365,000     

6   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจพำณิชยกรรม  

อุตสำหกรรม

 แผนงำนกำรพำณิชย์          1           200,000           1           200,000           1            200,000            1            200,000            1            200,000 5          1,000,000         

 แผนงำนสังคมสงเครำะห์          1           200,000           1           200,000           1            200,000            1            200,000            1            200,000 5          1,000,000         

 รวม        2         400,000         2         400,000          2           400,000          2           400,000          2           400,000 10       2,000,000       

7  ยุทธศำสตร์เกษตรกรรม

 แผนงำนกำรเกษตร        18           612,000         34        3,209,100          35          4,029,100          35          3,709,100          35          3,709,100 157       15,268,400       

รวม 18      612,000        34       3,209,100      35       4,029,100       35       3,709,100       35       3,709,100       157     15,268,400     

8   ยุทธศำสตร์กำรกีฬำและนันทนำกำร

 แผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรม และนันทนำกำร          2           220,000           2           220,000           2            270,000            2            270,000            2            270,000 10        1,250,000         

รวม 2       220,000        2        220,000        2         270,000         2         270,000         2         270,000         10       1,250,000       
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 จ ำนวน

โครงกำร

 งบประมำณ 

(บำท)

 จ ำนวน

โครงกำร

 งบประมำณ 

(บำท)

 จ ำนวน

โครงกำร

 งบประมำณ 

(บำท)

 จ ำนวน

โครงกำร

 งบประมำณ 

(บำท)

 จ ำนวน

โครงกำร

 งบประมำณ 

(บำท)

 จ ำนวน

โครงกำร

 งบประมำณ 

(บำท)

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำคอหงษ์   อ ำเภอโนนสูง  จังหวัดนครรำชสีมำ

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

 ที่  ยุทธศำสตร์

แบบ ผ.01

9   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรและส่ิงแวดล้อม

 แผนงำนเคหะและชุมชน          4           900,000           4           900,000           4            900,000            4            900,000            4            900,000 20        4,500,000         

 แผนงำนกำรเกษตร          2           125,000           2           125,000           4            325,000            4            325,000            4            325,000 16        1,225,000         

 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป          3           100,000           3           100,000           3            100,000            3            100,000            3            100,000 15        500,000            

 รวม        9       1,125,000         9       1,125,000        11        1,325,000         11        1,325,000         11        1,325,000        51        6,225,000

10  ยุทธศำสตร์ส่งเสริมศำสนำและวัฒนธรรม

 แผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรม และนันทนำกำร          2           480,000           2           550,000           3            605,000            3            605,000            3            605,000 13        2,845,000         

 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป          1             10,000           1             10,000           1              20,000            1              20,000            1              20,000 5          80,000             

 รวม        3         490,000         3         560,000          4           625,000          4           625,000          4           625,000        18        2,925,000

11  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน          5           200,000           6           300,000           8            435,000            8            435,000            8            435,000 35        1,805,000         

 แผนงำนเคหะและชุมชน         -                     -   4          173,900          1           145,000            34         3,491,000         18         2,015,000         57        5,824,900         

รวม 5       200,000        10       473,900        9         580,000         42       3,926,000       26       2,450,000       92       7,629,900       

รวมทั้งส้ิน 106    37,358,000    162     68,025,800    167     121,080,900    325      151,379,285    279      147,616,400    1,039  525,460,385    
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ซ่อมแซมประตู ฝาย คสล.หมู่ที่ 1 เพื่อกกัเกบ็น้้าและระบายน้้า ประตู  คสล.  จ้านวน  2 ประตู - -  50,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

ประชาชนมแีหล่งกกัเกบ็

น้้าไวส้้าหรับอปุโภค  

บริโภค

กองชา่ง

2 ขดุลอกสระเกบ็กกัน้้าสาธารณะ  หมู่ที่ 1 เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

  ปากบนกวา้ง  100 ม.  ยาว  600 ม. ลึก

เฉล่ีย  3  ม.  กน้กวา้ง  90 ม.  ยาว 590 ม.

  ปริมาตรดินขดุ  169,650 ลบ.ม.

 - - - 5,941,250  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

3 กอ่สร้างทางระบายน้้าในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั รางระบายน้้าสองขา้งถนนในหมู่ที่ 1  กวา้ง 

0.80 ม.  ยาว 1,000 ม.ลึก 0.60 ม.

- -  250,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

มรีะบบระบายน้้าที่ดีน้้า

ไมท่่วมขงั

กองชา่ง

4 ขดุลอกเหมอืงส่งน้้าเชื่อมบ้านโนนตะกั่ว  

หมู่ที่ 1

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

  ปากบนกวา้ง  4 ม.  ยาว  1,500 ม. กน้

กวา้ง  2.50 ม.  พร้อมวางท่อ 8 x 1 ม. จ้า 

นวน 3 จดุๆ ละ 6 ท่อน  2 จดุ และจดุละ 2

 ท่อน 1 จดุ

- - - 300,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

หมู่ที่ 1

แบบ ผ.02
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

5 ขดุลอกเหมอืงส่งน้้าเชื่อมโนนสะพาน หมู่

ที่ 1

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ปากบนกวา้ง  4 ม.  ยาว  800 ม. - - - 200,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

6 โครงการเชื่อมต่อระบบประปาภมูภิาค

จากบ้านคอหงษ์ถงึบ้านโนนพรม หมู่ที่ 1

เพื่อปรับปรุงระบบน้้าประปาให้มี

คุณภาพส้าหรับอปุโภคบริโภค

ระบบประปาในหมู่บ้านภมูภิาค  ขนาด ยาว

 2,500  เมตร

- -  - 200,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

ราษฎรมแีหล่งน้้าที่

สะอาดไวใ้ชอ้ปุโภค  

บริโภค

กองชา่ง

7 กอ่สร้างบล๊อกคอนเวร์ิส  หมู่ที่ 1 เพื่อปรับปรุงแหล่งน้้าและเพิ่มปริมาณ

การกกัเกบ็น้้า

กอ่สร้างบล๊อกคอนเวร์ิส กวา้ง 1.8 ม. ยาว 

1.8 ม. ลึก 3 ม. จ้านวน 3 ชอ่ง ดังนี้ 

1. ขา้มฝายกลางหมู่บ้าน                     

2. ถนนกลางหมู่บ้าน                         

3. สายโนนพรมถงึโนนขนุกนั จ้านวน 3 จดุ

4. หลังที่พักสงฆบ์้านโนนพรม จ้านวน 2 จดุ

5. นานายองอาจ 

6. นานายประภาส

- - - 500,000        ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

ประชาชนมแีหล่ง  กกั

เกบ็น้้าไวส้้าหรับอปุโภค 

 บริโภค

กองชา่ง

 - 69 -



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

8 โครงการขดุลอกเหมอืงส่งน้้าจากนานาย

ล้าแพน-นานายพัน บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ขดุลอกเหมอืง กวา้ง 15 ม. ยาว 1,000 ม. 1,000,000   ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

9 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  

บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1

เพื่อปรับปรุงระบบน้้าประปาให้มี

คุณภาพส้าหรับอปุโภคบริโภค

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน -              - - - 250,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

ราษฎรมแีหล่งน้้าที่

สะอาดไวใ้ชอ้ปุโภค  

บริโภค

กองชา่ง

10 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต  บ้านโนนพรม  หมู่ที่ 1

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต

- - 1,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

11 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนาย

บรรจง เกสันเทียะ

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก  กวา้ง 3 ม.ยาว 150 ม.หนา 

0.15 ม.

- - - 240,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

12 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนาง

น้อม  นิ่มกลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก  กวา้ง 3 ม.ยาว 300 ม.หนา 

0.15 ม.

- -  470,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

13 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยบ้าน

นายประกอบ เคยพุทรา บ้านโนนพรม  

หมู่ที่ 1

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปริมาณงานถนน กวา้ง 3.50 ม. ยาว 110 ม.

 หนาไมน่้อยกวา่ 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่

น้อยกวา่ 385 ตร.ม.

221,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

14 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก

ถนน คสล.เดิม – บ้านนาย ประกอบ เคย

พุทรา หมู่ที่ 1 บ้าน   โนนพรม

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ขนาดผิวคอนกรีต กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 

107.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือรวม

พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 321.00 ตร.ม. ปริมาตร

คอนกรีต 48.15 ลบ.ม. พร้อมลงไหล่ทาง

ลูกรังกวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.30 เมตร พร้อม

ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ ์โครงการ จ้านวน 

1 ป้าย

187,000 - - -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

15 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบ้าน

นายคง  สุ่มมาตร  บ้านโนนพรม  หมู่ที่ 1

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ขนาดผิวคอนกรีต กวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 

57.00 เมตร หนาไมน่้อยกวา่ 0.15 เมตร 

หรือรวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 171.00 ตร.ม.

แบบเลขที่ 05/2562 (ทถ.นม 01-201)

 - 96,000 - -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

16 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบ้านนาย

สันติพงษ์   จงรวมกลาง  บ้านโนนพรม  

หมู่ที่ 1

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ขนาดผิวคอนกรีต กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 

61.00 เมตร หนาไมน่้อยกวา่ 0.15 เมตร 

หรือรวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 183.00  ตร.ม. 

แบบเลขที่ 06/2562 (ทถ.นม 01-201)

 - 104,000 - -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

17 กอ่สร้างถนน คสล. จากสามแยกบ้านนาย

สายชล-บ้านนายสวสัด์ิ เขตรกลาง บ้าน

โนนพรม หมู่ที่ 1

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล.กวา้ง 3 ม. ยาว 55 ม. หนา 0.15

 ม.หรือมพีื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อย

กวา่ 300 ตร.ม. ตามรูปรายการงานกอ่สร้าง

 อบต.ล้าคอหงษ์ก้าหนด

97,300  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

18 กอ่สร้างถนนหินคลุก จากแยกบ้านนายคง

 -สุ่มมาตร - ประปา บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน หินคลุก กวา้ง 3 ม. ยาว 400 ม. 90,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

19 กอ่สร้างถนนหินคลุก จากที่พักสงฆโ์นน

พรม - นานายตุ๊ บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล.กวา้ง 3 ม. ยาว 1,600 ม. หนา 

0.10 ม. ปริมาตรหินคลุกไมน่้อยกวา่ 720 

ลบ.ม. คิวแน่น พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 1,800 ตร.ม.

216,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

20 ถนนหินคลุก  หมู่ที่ 1  สายบ้านนาย

สวสัด์ิ-โนนผักชี

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก  กวา้ง  3  ม. ยาว 2,000 ม. 

หนา  0.10  ม.

- -  - 630,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

21 ถนนหินคลุก  หมู่ที่ 1 สายจากบ้านโนน

พรมไปมากกระทุ่ม

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม. ยาว 1,500 ม.   

หนา  0.10 ม.

- - - 472,500  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

22 ถนนหินคลุก  หมู่ที่ 1 บริเวณรอบห้วย

ล้าคอหงษ์

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 5 ม. ยาว 1,700 ม.   

หนา  0.10 ม.

- - - 472,500  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

23 ถนนหินคลุก  หมู่ 1 จากเหมอืงส่งน้้าโนน

พรม ถงึ นาโนนสะพาน

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม. ยาว 800 ม.   หนา

  0.10 ม.

- -  - 252,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

24 ถนนหินคลุก  หมู่ที่  1  จากที่พักสงฆ์

โนนพรม ถงึ นาโนนสะพาน

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม. ยาว 600 ม.   หนา

  0.15 ม.

- -  189,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

25 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 สายสามแยกบ้าน

โนนพรม ไป บ้านโนนขนุกนั ต.เมอืง

ปราสาท

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก  กวา้ง 3 ม. ยาว 1,185 ม. 

หนาไมน่้อยกวา่  0.10 ม. หรือรวมปริมาตร

หินคลุกไมน่้อยกวา่ 533.25 ลบ.ม.(คิวแน่น.)

 พร้อมบดอดัทับแน่นด้วยเคร่ืองตักร

- - 400,000 -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

26 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 สายเหมอืงอสีาน

เขยีว

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง  4 ม.ยาว 400 ม.  หนา

 0.15 ม.

- - - - 252,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

27 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 1  สายแยกโนนผักชี

ไปหนองขาม

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง  3 ม.ยาว 700 ม.  หนา

 0.15 ม.

- - - 220,500  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

28 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 สายแยกโนนผักช ีไป

โนนตะกั่ว

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง  3 ม.ยาว 500 ม.  หนา

 015 ม.

- -  - 157,500  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

29 ถนนหินคลุก หมู่ที่  1 จากหน้าบ้านนาย

สวสัด์ิ ถงึโนนผักชี

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง  3 ม.ยาว 2,000 ม.  

หนา 015 ม.

- -  - 540,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

30 กอ่สร้างถนนดิน หมู่ที่ 1 สายรอบหมู่บ้าน

โนนพรม

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนดิน กวา้ง  4 ม. ยาว 700 ม. หนา 1.20

 ม.

- - - 277,200  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

31 ปรับปรุงระบบน้้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เพื่อปรับปรุงระบบน้้าประปาให้มี

คุณภาพส้าหรับอปุโภคบริโภค

ระบบประปาในหมู่บ้านสะพาน - -  - 200,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

ราษฎรมแีหล่งน้้าที่

สะอาดไวใ้ชอ้ปุโภค  

บริโภค

กองชา่ง

32 ขดุลอกเหมอืงจากล้าห้วยสะพานถงึโนน

พะงาด  หมู่ที่  2

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ล้าห้วย ขนาดกวา้ง 3 ม. ยาว  1,400 ม. ลึก

 5 ม.

- - - 2,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

ราษฎรมแีหล่งกกัเกบ็น้้า

ไวใ้ชย้ามขาดแคลน

กองชา่ง

33 ขดุลอกล้าชะเนียง บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 

เชื่อมต่อ ต.พลสงคราม

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ปากบนกวา้ง 16 เมตร  ยาว 1,070  เมตร 

 ลึกเฉล่ีย  1.50  เมตร

     1,284,000      1,284,000      1,284,000      1,284,000      1,284,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

34 ขดุลอกล้าห้วยสะพาน บ้านสะพาน หมู่ที่ 

2 เชื่อมต่อ ต.เมอืงปราสาท

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ปากบนกวา้ง 22 เมตร  ยาว 1,000  เมตร 

 ลึกเฉล่ีย  1.50  เมตร

     1,650,000      1,650,000      1,650,000      1,650,000      1,650,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

หมู่ที่ 2
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

35 กอ่สร้างรางระบายน้้า สองขา้งถนน หมู่ที่

 2

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั รางระบายน้้าสองขา้งถนนในหมู่ที่ 2  กวา้ง 

0.50 ม.  ยาว 1,300 ม.

- - - 300,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

มรีะบบระบายน้้าที่ดีน้้า

ไมท่่วมขงั

กองชา่ง

36 วางท่อระบายน้้าหน้าสวนลุงแกว้ หมู่ที่ 2 เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั ท่อระบายน้้าหน้ากวา้ง 1 ม.  จ้านวน 10 

ท่อน

- - - 80,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

มรีะบบระบายน้้าที่ดีน้้า

ไมท่่วมขงั

กองชา่ง

37 กอ่สร้างวางท่อระบายน้้า คสล.     ชั้น 3 

 หมู่ที่ 2 สายปากทางหลวง-บ้านโนนลาว

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั วางท่อระบายน้้า คสล. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40

 เมตร จ้านวน  85 ท่อน พร้อมยาแนว

รอยต่อ และกอ่สร้างบ่อพัก คสล. ขนาด 

1.00X1.00X1.00 เมตร  จ้านวน 9 บ่อ 

โดยมคีวามยาวโดยรวม  94 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ล้าคอหงษ์

ก้าหนด)

180,000 - - -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

มรีะบบระบายน้้าที่ดีน้้า

ไมท่่วมขงั

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

38 วางท่อระบายน้้า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.

 สายจาก ศสมช. – สามแยกบ้านนาย

สวสัด์ิ ณ บ้านสะพาน   หมู่ที่  2

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั วางท่อระบายน้้า ขนาด  Ø 0.30 x 1.00 

เมตร  จ้านวน 440.00 ท่อน  พร้อมบ่อพัก 

คสล.  จ้านวน  50  บ่อ   รวมระยะทาง  

490.00  เมตร

 - - - -        490,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

หมู่บ้านมรีะบบระบายน้้า

ที่ดี น้้าไมท่่วมขงั

กองชา่ง

39 วางท่อระบายน้้า  ล้าห้วยสะพานติดถนน

ด้า  หมู่ที่ 2

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้้าและเพิ่มปริมาณ

การกกัเกบ็น้้า

ขนาด กวา้ง  6  ม.  ยาว 8  ม.  ลึก  1.50  

ม.

- - - 300,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

มรีะบบระบายน้้าที่ดีน้้า

ไมท่่วมขงั

กองชา่ง

40 วางท่อระบายน้้าบริเวณศาลาประชาคม

บ้านสะพาน  หมู่ที่ 2

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั ท่อขนาด 0.30 ม. ระยะทาง 50 ม. - -  30,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

มรีะบบระบายน้้าที่ดีน้้า

ไมท่่วมขงั

กองชา่ง

41 ประตูปิด - เปิดน้้า ฝายประปา  หมู่ที่  2 เพื่อสะดวกกบัการระบายน้้าใชท้้า

การเกษตร

ฝายประปาบ้านสะพาน  จ้านวน 2  จดุ - - - 150,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

ประชาชนมแีหล่ง  กกั

เกบ็น้้าไวส้้าหรับอปุโภค 

 บริโภค

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

42 กอ่สร้างประตูน้้าส่ีเหล่ียมโนนผักช ี   หมู่ที่

 2

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้้าและเพิ่มปริมาณ

การกกัเกบ็น้้า

กวา้ง  1.50 ม. ยาว 4 ม. ลึก 1.50 ม. (1 

ชอ่งทาง)

- - - - 150,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

ประชาชนมแีหล่ง  กกั

เกบ็น้้าไวส้้าหรับอปุโภค 

 บริโภค

กองชา่ง

43 กอ่สร้างรางระบายน้้า สายกลางหมู่บ้าน-

โรงเรียนสะพาน หมู่ที่ 2

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั รางระบายน้้าสองขา้งถนน กวา้ง 0.50 ม. 

ยาว 500 ม.

- - - 150,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

มรีะบบระบายน้้าที่ดีน้้า

ไมท่่วมขงั

กองชา่ง

44 วางท่อระบายน้้า คสล. สายจากบ้านนาย

สวสัด์ิ มุ่งอุ้มกลาง ถงึ บ้านนางไฉน แต้ม

ด่านกลาง หมู่ที่ 2

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั วางท่อ คสล. ขนาด 0.20 ม. ยาว 150 ม. 

พร้อมบ่อพัก

- -  - 30,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

มรีะบบระบายน้้าที่ดีน้้า

ไมท่่วมขงั

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

45 โครงการกอ่สร้างวา่งท่อระบายน้้า คสล.

ชั้น 3 สายจากหน้าวดับ้านสะพาน – 

โรงเรียนบ้านสะพาน บ้านสะพาน หมู่ที่ 2

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั วางท่อระบายน้้า คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.30 

เมตร จ้านวน 116.00 ท่อน พร้อมยาแนว

รอยต่อและกอ่สร้างบ่อพัก คสล.จ้านวน 

12.00 บ่อ ความยาวโดยรวม 128.00 เมตร

 ถมดินกลบหลังท่อและบดอดัแน่นให้

เรียบร้อย แบบเลขที่ 07/2562 (ทถ.นม 

02-303,02-101)

250,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

หมู่บ้านมรีะบบระบายน้้า

ที่ดี น้้าไมท่่วมขงั

กองชา่ง

46 วางท่อระบายน้้า คสล. บริเวณปาก

ทางเขา้คุ้มโนนตะบาน หมู่ที่ 2

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั วางท่อ คสล. ขนาด 0.40 ม. จ้านวน 6 ท่อน - - -          10,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

มรีะบบระบายน้้าที่ดีน้้า

ไมท่่วมขงั

กองชา่ง

47 ขดุลอกคลองล้าห้วยตลาดใหญ่  บ้าน

สะพาน หมู่ที่ 2

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ขดุลอกล้าห้วยตลาดใหญ่      6,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

48 วางท่อระบายน้้าล้าห้วยสะพาน บ้าน

สะพาน หมู่ที่ 2

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั วางท่อระบายน่้าล้าห้วยสะพาน        300,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

มรีะบบระบายน้้าที่ดีน้้า

ไมท่่วมขงั

กองชา่ง

49 โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนต์ระบบ

กระจายน้้าบ้านสะพาน ณ บ้านสะพาน 

หมู่ที่ 2

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั ปรับปรุงขยายท่อเมนต์ประปา ความยาวท่อ

เมนต์ไมน่้อยกวา่ 410.00 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ล้าคอหงษ์ 

ก้าหนด) แบบเลขที่ 08/2562

112,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

หมู่บ้านมรีะบบระบายน้้า

ที่ดี

กองชา่ง

50 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสะพาน  หมู่ที่ 2

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต

1,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

51 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 สายบ้านนาย

ขวญัชยั ถงึ ทางแยกบ้านโนนลาว

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 4 ม.ยาว 130 ม. หนา 

0.15  ม.

- - - 120,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

52 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่  2 สายบ้านโนน

ตะบาน จากบ้านนายสนาม ไปบ้านนาย

ทว ียิ่งจอหอ

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล.  กวา้ง 4 ม. ยาว 166 ม.  หนา 

0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ผิวคอนกรีตไมน่้อย

กวา่ 664.00 ตร.ม.

- - 400,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

53 กอ่สร้างถนน คสล. จากบ้านนางส้าราญ 

ถงึ เหมอืง  บ้านสะพาน หมู่ที่ 2

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. ยาว 400  ม.กวา้ง  3 ม. หนา 

0.15 ม.

- - -        500,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

54 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านนายทอง 

ถงึ บ้านนางพรพรรณ

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง  4 ยาว 200  ม.หนา 0.15

 ม.

- - - - 416,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

55 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 สายต่อจาก

ถนนเดิม ไปหน้าบ้านนายยงค์ หวงัสระ

กลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล.กวา้ง 4 ม. ยาว 100 ม. หนาไม่

น้อยกวา่ 0.15 ม.หรือรวมพื้นที่ผิวคอนกรีต

ไมน่้อยกวา่ 400 ตร.ม.

- - 240,000   ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

56 กอ่สร้างถนน คสล. จากบ้านนางปราณี - 

ฝายน้้าล้นโนนผักช ีบ้านสะพาน หมู่ที่  2

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

กวา้ง 3 ม.  ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม.        500,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

57 กอ่สร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายทอง 

กาส้าโรง - บ้านนางพรพรรณ หมายซ้อน

กลาง บ้านสะพาน หมทูี่ 2

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปริมาณงานถนน กวา้ง 5 ม. ยาว 235 ม. 

หนาไมน่้อยกวา่ 0.10 ม. รวมพื้นที่ไมน่้อย

กวา่ 1,175 ตร.ม. รวมปริมาตรหินคลุกไม่

น้อยกวา่ 176.25 ลบ.ม .(คิวแน่น) พร้อม

บดอดัทับแน่นด้วยเคร่ืองจกัร

- 147,000 -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

58 กอ่สร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 สายหลัง

โรงเรียนสะพานนถงึทางบ้านโนนลาว

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 4 ม. ยาว  600  ม.  

หนา  0.10 ม.

- - - 250,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

59 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 2  สายคุ้มโนนตะบาน เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม. ยาว 285 ม. บด

อดัแน่นด้วยเคร่ืองจกัร แล้วหนาไมน่้อยกวา่ 

 0.10 ม.หรือมพีื้นที่ถนนหินคลุกไมน่้อยกวา่

 855 ตร.ม. ตามแบบรูปราชการงาน

กอ่สร้างที่ อบต.ล้าคอหงษ์ก้าหนด

- 98,300    ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

60 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 2  สายฝ่ังล้าห้วย

สะพาน

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม. ยาว  1,000  ม.  

หนา  0.10 ม.

- - 150,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

61 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 สายโคกประดู่ลงสู่

ล้าชะเนียงฝ่ังตะวนัออก

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก  กวา้ง  4  ม. ยาว 2,600 ม.  

หนา  0.10 ม.

- - - 670,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

62 ถนนหินคลุก  หมู่ที่ 2 สายโนนพะงาด เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 5 ม.ยาว 500 ม. หนา 

0.20 ม.

- -             65,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

63 กอ่สร้างถนน หินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านนาย

ยงค์ ถงึ แยกโนนลาว

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน หินคลุก กวา้ง  3 ยาว 330  ม.หนา 

0.15 ม.

 - - - 103,950  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

64 กอ่สร้างถนน หินคลุก หมู่ที่ 2  สายบ้าน

นายขวญัชยั

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน หินคลุก กวา้ง  3.50 ม.ยาว 150 ม. 

หนา 0.15 ม.

- - - 55,125  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

65 กอ่สร้างถนนหินคลุก จากเหมอืงโนน

ผักช-ีล้าชะเนียง บ้านสะพาน หมู่ที่ 2

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

กวา้ง 3.5 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. 300,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

66 ปรับปรุงถนนดินล้าชะเนียง 2 คูคลอง   

หมู่ที่ 2

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนดิน  ล้าชะเนียง   2 คูคลอง กวา้ง 4 ม.

 ยาว 500 ม.หนา 0.20 ม.

- -             30,000   ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

67 กอ่สร้างที่อา่นหนังสือพิมพ์ประจ้าหมู่บ้าน

 หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนมทีี่อา่นหนังสือ

ประจ้าหมู่บ้าน

ที่อา่นหนังสือพิมพ์ประจ้าหมู่บ้าน  100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

ประชาชนมสีถานที่ท้า

กจิกรรมอื่นๆ ร่วมกนั

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

68 กอ่สร้างสะพานฝายน้้าล้นจดุนานายผิน  

หมู่ที่ 3

เพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่

สะดวก

สะพาน ขนาด กวา้ง 2 ม. ยาว 10 ม. - -  - 100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

การขนส่งพืชผลทางการ

เกษตรมคีวามสะดวก 

รวดเร็ว

กองชา่ง

69 ขดุลอกคลองซอย จากล้าคอหงษ์ ถงึ

คลองชา้งทางควาย  หมู่ที่ 3

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ลอกคลองชา้งทางควาย  ขนาด 3 x 2000 

ม. พร้อมวางท่อ  จ้านวน  3 จดุ ๆ ละ 6 

ท่อน

- - -        100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

70 ขดุลอกเหมอืงสาธารณะโคกเยย้กระถนิ-

นานางสนิท ขอองิกลาง หมู่ที่ 3

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ขดุลอกเหมอืงสาธารณะ ปากกวา้ง 3 ม. 

ยาว 370 ม. ลึก 1.50 ม.

- -             50,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

71 ขดุลอกคลอง โนนสองพี่น้องถงึท้านบตา

จติ หมู่ที่ 3

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

คลอง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม.ลึก 31 ม. - - - -          50,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

หมู่ที่ 3
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

72 กอ่สร้างบล็อกคอนเวร์ิสถนนสายโรงเรียน

 บริเวณนานายเสมอ  หมู่ที่ 3

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้้าและเพิ่มปริมาณ

การกกัเกบ็น้้า

กวา้ง 6 ม.  ยาว 8 ม.  ลึก 1.8 ม. - -  200,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

ประชาชนมแีหล่ง  กกั

เกบ็น้้าไวส้้าหรับอปุโภค 

 บริโภค

กองชา่ง

73 ฝายน้้าล้น ประตู ปิด-เปิดน้้า      หมู่ที่ 3 

 จากคลองส่งน้้าล้าคอหงษ์ ถงึคลองชา้ง

ทางควาย

เพื่อสะดวกกบัการระบายน้้าใช ้ท้า

การเกษตร

  จ้านวน 3  จดุ - - - - 100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

ประชาชนมแีหล่ง  กกั

เกบ็น้้าไวส้้าหรับอปุโภค 

 บริโภค

กองชา่ง

74 ขดุสระน้้าพื้นที่สาธารณะโคกเยย้กระถนิ 

หมู่ที่ 3

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ขดุสระน้้า  กวา้ง 200  ม.  ยาว 200 ม. ลึก

 3 ม.

- -  500,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

ประชาชนมแีหล่ง  กกั

เกบ็น้้าไวส้้าหรับอปุโภค 

 บริโภค

กองชา่ง

75 วางท่อ คสล.บริเวณนานายใหญ่  หมู่ที่  3 เพื่อกกัเกบ็น้้าไวอ้ปุโภคบริโภค วางท่อ คสล.ขนาด 1 ม. X 1 ม. จ้านวน 2 

แถว ๆ ละ 10 ท่อน

- - - - 250,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

มรีะบบระบายน้้าที่ดีน้้า

ไมท่่วมขงั

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

76 ซ่อมแซมฝายตาล้อม  หมู่ที่  3 เพื่อกกัเกบ็น้้าไวอ้ปุโภคบริโภค ขนาด กวา้ง 5 ม. ยาว 8  ม. หนา 0.15 ม. - -  100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

มรีะบบระบายน้้าที่ดีน้้า

ไมท่่วมขงั

กองชา่ง

77 วางท่อระบายน้้าสายล้าคอหงษ์ ถงึ คลอง

ชา้งทางควาย  หมู่ที่  3

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั ท่อระบายน้้า  ขนาด  1 x 1 ม. จ้านวน 3 

จดุ  ๆ ละ 6 ท่อน

- - - -        100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

มรีะบบระบายน้้าที่ดีน้้า

ไมท่่วมขงั

กองชา่ง

78 ขดุลอกคลองโคกป่าชา้ หมู่ที่ 3 เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ปากกวา้ง 3 ม. ยาว 1,200  ม. ลึก 1.50 ม.

 กน้กวา้ง 1 ม.

- - - - 100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

มรีะบบระบายน้้าที่ดีน้้า

ไมท่่วมขงั

กองชา่ง

79 วางท่อระบายน้้า คสล.หน้าปั๊มน้้ามนันาง

ทองมิ้น  หมู่ที่  3

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั ท่อระบายน้้า  ขนาด  0.80  ม. (ท่อลอด

ถนน)

- - -          30,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

มรีะบบระบายน้้าที่ดีน้้า

ไมท่่วมขงั

กองชา่ง

 - 88 -



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

80 วางท่อระบายน้้า คสล.หมู่ที่ 3 บริเวณ

คลองตลาด

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั ท่อระบายน้้า  ขนาด  0.80  ม. จ้านวน 2 

จดุ ๆ ละ 7 ท่อน

- - - -          30,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

มรีะบบระบายน้้าที่ดีน้้า

ไมท่่วมขงั

กองชา่ง

81 วางท่อระบายน้้า คสล. ชั้น 3 สายบ้าน

นายอ้านวย หิงพุทรา – บ้านนายสาย บัว

กลาง หมู่ที่ 3 บ้านคอหงษ์

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั วางท่อระบายน้้า คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.30 

เมตร จ้านวน 154.00 ท่อน พร้อมยาแนว

รอยต่อและกอ่สร้างบ่อพักขนาด 

1.00x1.00x1.00 เมตร จ้านวน 17.00 บ่อ 

ความยาวโดยรวม 171.00 เมตร  ถมดิน

กลบหลังท่อให้เรียบร้อย พร้อมติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธโ์ครงการ จ้านวน 1 ป้าย

269,000 - - -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

หมู่บ้านมรีะบบระบายน้้า

ที่ดี น้้าไมท่่วมขงั

กองชา่ง

82 กอ่สร้างวางท่อระบายน้้า สายเรียบทาง

หลวงสาย 2067 (โนนสูง-บ้านขาม) บ้าน

คอหงษ์ หมู่ที่ 3

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั วางท่อระบายน้้าเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 ม. 

จ้านวน 3 แถว ๆ ละ 6 ท่อน รวมเป็น 18 

ท่อน ดินถมกลบหลังท่อ ปริมาตรดินไมน่้อย

กวา่ 11.13 ลบ.ม. พร้อมขดุดินระบายน้้า 

กวา้ง 1.50 ม. ยาว 65 ม. ลึกไมน่้อยกวา่ 

1.15 ม. ปริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 25.22 

ลบ.ม.

- 50,000 - -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

มรีะบบระบายน้้าที่ดีน้้า

ไมท่่วมขงั

กองชา่ง

 - 89 -



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

83 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคอหงษ์ หมู่ที่ 3

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต

- - 1,700,000 -   ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

84 ถนนหินคลุกจากทางหลวงเลียบคลองชา้ง

ทางควาย (ทิศตะวนัตก) ถงึถนนบ้าน 

โนนพรม บ้านคอหงษ์  หมู่ที่ 3

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม.ยาว 400 ม. หนา 

0.20 ม.

- - - - 130,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

85 กอ่สร้างถนนขา้มคลองหลังโรงเรียนบ้าน

คอหงษ์ บ้านคอหงษ์ หมู่ที่ 3

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปริมาณงาน ถมดินปริมาณดินไมน่้อยกวา่ 

288 ลบ.ม. วางท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 1 ม. จ้านวน 3 

แถว ๆ ละ 11 ท่อน รวมเป็น 33 ท่อน 

พร้อมดาดคอนกรีต 2 ขา้ง เทถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก กวา้ง 5 ม. ยาว 12 ม. หนาไม่

น้อยกวา่ 0.15 ม.หรือรวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 

60 ตร.ม.

- 270,000 -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

 - 90 -



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

86 ถนนหินคลุก หมู่ที่  3  สายหลัง ร.ร.  

บ้านคอหงษ์ ไป โนนสองพี่น้อง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม. ยาว 1,185 ม. 

หนาไมน่้อยกวา่ 0.10 ม. รวมปริมาตรหิน

คลุกไมน่้อยกวา่ 533.25 ลบ.ม. (คิวแน่น)  

พร้อมบดอดัแน่นด้วยเคร่ืองจกัร

- - 400,000 - -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

87 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 3  สายหน้าปั๊มบ้าน

คอหงษ์ ถงึ นานางนุ่น  ขอหน่วงกลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 2.5 ม. ยาว 300 ม. หนา

 0.10 ม.

- -  80,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

88 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 3  สายนานายบุญม ี

ถงึ ฝายนายผิน

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง  3 ม. ยาว 2,000 ม.หนา

 0.15 ม.

- -  - 80,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

89 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 สายหน้าปั๊ม เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง  3 ม. ยาว 2,000 ม.หนา

 0.10 ม. พร้อมบดอดัแน่น

- - - 550,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

 - 91 -



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

90 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 จากบ้านนายประทุม

 ถงึ นายายภู่

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง  3 ม. ยาว 1,000 ม.หนา

 0.10 ม.

- - 165,000 - -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

91 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 นานายหิน ถงึ 

นางชม

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง  3 ม. ยาว 1,000 ม.หนา

 0.10 ม.

- -  - 100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

92 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 สายนางนางหวา้ถงึ

นานางปราณี

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง  3 ม.ยาว 2,000 ม.หนา

 0.10 ม.  พร้อมบดอดัแน่น

- - - 330,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

93 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 3  สายคลองโคกประดู่

 จากนานายสนามถงึนานายจรูญ

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก  กวา้ง 3 ม.ยาว 3,000 ม. หนา

 0.20 ม.

- - - -        250,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

94 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 3  สายโคกเยย้กระถนิ

ฝ่ังซ้าย จากถนนสายโนนสูง-ขามสะแกแสง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม.ยาว 1,000 ม. หนา

 0.20 ม.

- - - 130,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

95 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 3  สายนานายเฉลิม

ถงึนานายริม  จงพ่วงกลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 2.50 ม.ยาว 500 ม. 

หนา 0.15 ม.

 -  - 100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

96 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 สายสนามเด็กเล่น

ถงึศาลปู่ตา บ.โนนบ่อ

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3.00 ม. ยาว 400 ม. 

หนา 0.15 ม.

  -  80,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

97 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 สายนานางแหนถงึ

นานางเชย

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม
คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน
การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 2.00 ม. ยาว 430 ม. 

บดอดัทับแน่นด้วยเคร่ืองจกัร แล้วหนาไม่

น้อยกวา่ 0.10 ม. หรือมพีื้นที่ถนนหินคลุก

ไมน่้อยกวา่ 860 ตร.ม. ตามแบบรูปรายการ

กอ่สร้าง อบต.ล้าคอหงษ์ ก้าหนด

98,900  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

 - 93 -



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

98 ถนนหินคลุกจากทางหลวงเลียบคลองชา้ง

ทางควาย (ทิศตะวนัตก) ถงึถนนบ้าน 

โนนพรม บ้านคอหงษ์  หมู่ที่ 3

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม.ยาว 400 ม. หนา 

0.20 ม.

- - - - 130,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

99 โครงการกอ่สร้างถนนดินถมคันทาง  สาย

คลองชา้งทางควาย บ้านคอหงษ์  หมู่ที่ 3

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ลงดินถมคันทาง ขนาดกวา้ง 18.00 เมตร  

ระยะทางยาวรวม 50.00 เมตร หนาเฉล่ีย 

2.00 เมตร รวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 900.00 

ตร.ม. รวมปริมาตรดินถมไมน่้อยกวา่ 

2,520.00 ลบ.ม.(คิวแน่น) พร้อมบดอดัทับ

แน่นด้วยเคร่ืองจกัร  แบบเลขที่ 09/2562 

(ทถ.นม. 01-101)

230,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

100 ถนนดินรอบห้วยล้าคอหงษ์  หมู่ที่ 3 เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนดิน  กวา้ง 4 ม. ยาว 1,000 ม.  สูง 

1.00 ม.

- -  50,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

 - 94 -



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

101 กอ่สร้างถนนดิน หมู่ที่ 3  สายนานายแกน่

ถงึนานางใบเล่ย์

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนดิน กวา้ง 4 ม. ยาว 500 ม. - -  - 400,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

102 กอ่สร้างศาลาเอนกประสงค์หน้าวดั

คอหงษ์ หมู่ที่ 3

เพื่ออ้านวยความสะดวกให้แก่

ประชาชน

กอ่สร้างศาลาเอนกประสงค์ - - - - 500,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

ประชาชนมสีถานที่ท้า

กจิกรรมอื่นๆ ร่วมกนั

กองชา่ง

103 กอ่สร้างรางระบายน้้ากลางหมู่บ้าน  หมู่ที่

 4

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั ขนาด กวา้ง 0.50 ม. ยาว500 ม. ลึก 0.50 

ม.

- -  80,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

มรีะบบระบายน้้าที่ดีน้้า

ไมท่่วมขงั

กองชา่ง

104  โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. 

ชนิด 2 ชอ่งทาง ณ เหมอืงโคกประดู่ 

บริเวณนานายทนงค์ บ้านโนนสะพาน  

หมู่ที่ 4

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้้าและเพิ่มปริมาณ

การกกัเกบ็น้้า

ขนาดท่อลอดเหล่ียม 1.80 x 1.80 ม. ยาว  

4.00 ม. แบบ 2 ชอ่งทาง แบบเลขที่ 

10/2562 (ทถ.-5-203)

210,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

มรีะบบระบายน้้าที่ดีน้้า

ไมท่่วมขงั

กองชา่ง

หมู่ที่ 4
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

105 ขดุลอกคลองล้าห้วยตลาดใหญ่ บ้านโนน

สะพาน หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ ต.เมอืงปราสาท

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ปากบนกวา้ง 30 เมตร  ยาว 1,000  เมตร 

 ลึกเฉล่ีย 2  เมตร

3,000,000 3,000,000      3,000,000      3,000,000      3,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

106 ขดุลอกเหมอืงโคกประดู่ จากถนนด้าถงึ

นานายประคอง บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ปากบนกวา้ง 30 เมตร  ยาว 1,000  เมตร 

 ลึกเฉล่ีย 2  เมตร

- - -      3,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

107 วางท่อระบายน้้าสายกลางหมู่บ้านและ

รอบหมู่บ้าน บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั ท่อระบายน้้า  ขนาด  0.40  ม. ระยะทาง 

1,500 ม.

500,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

มรีะบบระบายน้้าที่ดีน้้า

ไมท่่วมขงั

กองชา่ง

108 กอ่สร้างฝายประตูปิด-เปิดน้้า บริเวณ

ประปาล้าห้วยตลาดใหญ่ หมู่ที่ 4

เพื่อสะดวกกบัการระบายน้้าใช ้ท้า

การเกษตร

กอ่สร้างฝาย ประตูปิด-เปิดน้้า จ้านวน 2

บาน  บริเวณประปาล้าห้วยตลาดใหญ่

- -  100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

ประชาชนมแีหล่ง  กกั

เกบ็น้้าไวส้้าหรับอปุโภค 

 บริโภค

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

109 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต

. -         1,500,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

110 กอ่สร้างถนน คสล.สายแยกปากทาง

หลวง-บ้านโนนนสะพาน บ้านโนนสะพาน 

 หมู่ที่ 4

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 5 ม. ยาว 960 ม. . -      2,640,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

111 ถนน คสล. หมู่ที่ 4  สายหน้าบ้านนายชนะ เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 2.5  ม. ยาว 50 ม. หนา 

0.10 ม.

- - 65,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

112 ถนน คสล. หมู่ที่ 4  สายหน้าบ้านนาย

พิสิทธิ์

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 2.5  ม. ยาว 30 ม. หนา 

0.10 ม.

- - 39,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

113 ถนน คสล.  หมู่ที่ 4  สายหน้าบ้านนาง

สายทอง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 2.5  ม. ยาว 35 ม. หนา 

0.10 ม.

- - 45,500  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

114 ถนน คสล.  หมู่ที่ 4  สายหน้าบ้านนายโน เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 2.5  ม. ยาว 40 ม. หนา 

0.10 ม.

- -  52,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

115 ถนน คสล.  หมู่ที่ 4  สายหน้าบ้านนาง

สมควร

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 2.5  ม. ยาว 30 ม. หนา 

0.10 ม.

- -  39,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

116 กอ่สร้างถนน คสล. จากบ้านนายวโิรจน-์

เหมอืงโคกประดู่ สายถนนเพื่อการเกษตร

 บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 3.5  ม. ยาว 600 ม. หนา

 0.10 ม.

200,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

117 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 สายจากต้นเหมอืง

สายโคกประดู่ ถงึ หนองไอตู้้นานาย

ประนอม  หมายสอนกลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก  3.50  ม.  ยาว 1,300 ม. หนา

 0.10 ม.

- - - 90,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

118 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 4  บริเวณฝ่ังเหมอืงถงึ

ถนนด้าถงึสายโคกประดู่

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3.50 ม. ยาว 3,000 ม. 

หนา 0.20 ม.

- -  40,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

119 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 จากบ้านโนนสะพาน

 ถงึ เหมอืงโคกประดู่  บริเวณนานายทนงค์

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก  กวา้ง 3 ม.ยาว 1,500 ม. หนา

 0.10 ม.

- - -        100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

120 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 4  สายต่อจากถนนด้า

ถงึสายถนนเหมอืงโคกประดู่ บริเวณนา

นายสวงค์ถงึนานายประคอง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3.50 ม. ยาว 2,000 ม. 

หนา 0.20 ม.

- 200,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

121 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 สายบ้านนางถมถงึ

บ้านนายจรินทร์

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม. ยาว 100 ม. หนา 

0.10 ม.

- - - 30,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

122 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 สายบ้านนางซิว ถงึ

นานายจรินทร์

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม. ยาว 200 ม. หนา 

0.15 ม.

- - - 63,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

123 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก สายจาก

บ้านโนนสะพาน – บ้านโนนง้ิว  หมู่ที่ 4 

บ้านโนนสะพาน

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 450.00 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.10 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

1,350.00 ตร.ม. ปริมาตรหินคลุก 202.00 ลบ.

ม. (คิวแน่น) พร้อมปรับเกรดเกล่ียบดทับแน่นให้

เรียบร้อย พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ้านวน 1 ป้าย

143,000 - - -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

124 กอ่สร้างถนนหินคลุก สายจากหมู่บ้าน-

นานางอนงค์ นาคา บ้านโนนสะพาน หมู่ที่

 4

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ขนาดกวา้ง 3 ม. ยาว 105 ม. หนาเฉล่ีย 

0.10 ม. หรือรวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 315 ตร.

ม.ปริมาตรหินคลุก 47 ลบ.ม. (คิวแน่น) 

พร้อมปรับเกรดเกล่ียบดทับแน่นให้เรียบร้อย

32,000 - - -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

125 ขยายถนนทางเขา้หมู่บ้านจากถนนด้าถงึปู่

ตา บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ขยายถนนทางเขา้หมู่บ้าน ลงดินขา้งละ 1 

ม. พร้อมบดอดัแน่น ลงหินคลุก

- -  200,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

126 กอ่สร้างถนนหินคลุก ต่อจาก

ถนนลาดยาง-เหมอืงโคกประดู่ บ้านโนน

สะพาน หมทูี่ 4

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปริมาณงานถนน หวา้ง 2.80 ม. ยาว 430 

ม. หนาไมน่้อยกวา่ 0.10 ม. รวมพื้นที่ไม่

น้อยกวา่ 1,204 ตร.ม.รวมปริมาตรหินคลุก

ไมน่้อยกวา่ 180.60 ลบ.ม. (คิวแน่น) พร้อม

บดอดัทับแน่นด้วยเคร่ืองจกัร

- 151,000 -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

127 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 สายจากหมู่บ้าน

โนนสะพานถงึนาทุ่มโพง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม.ยาว 285 ม. บดอดั

ทับแน่นด้วยเคร่ืองจกัร แล้วหนาไมน่้อยกวา่

 0.10 เมตร รวมพื้นที่ถนนหินคลุกไมน่้อย

กวา่ 855 ตร.ม. ตามแบบรูปรายการงาน

กอ่สร้างที่ อบต.ล้าคอหงษ์ก้าหนด

- - 98,300 -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

128 ถนนดิน ลงทับด้วยหินคลุก หมู่ที่ 4 สาย

หนองไอตู้้

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนดิน กวา้ง 3 ม. ยาว 1,500 ม. บดอดั

แน่น  พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล. ขนาด 

0.40 ม. จ้านวน 6 จดุ ๆ ละ 5 ท่อน

- - -        300,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

129 ต่อเติมศาลาประชาคม บ้านโนนสะพาน 

หมู่ที่ 4

เพื่อใชใ้นการประชมุ และท้ากจิกรรม

ของประชาชนในหมู่บ้าน

ต่อเติมศาลาประชาคม   200,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ศาลาประชาคมได้รับต่อ

เติม

กองชา่ง

130 จดัท้าป้ายชื่อหน้าบ้านและบ้านเลขที่

พร้อมขาต้ัง บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4

เพื่อบอกถงึบ้านเลขที่ และชื่อเจา้บ้าน

 ท้าให้สะดวกในการติดต่อ

ป้ายชื่อหน้าบ้านและบ้านเลขที่พร้อมขาต้ัง 

จ้านวน 70 ครัวเรือน

 40,000  ป้ายชื่อพร้อม

ขาต้ัง จ้านวน 

70 ป้าย

 ป้ายชื่อพร้อมขาต้ัง 

จ้านวน 70 ป้าย

กองชา่ง

131 ลานกฬีา บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4 เพือให้ประชาชนได้ใชเ้วลาวา่งให้เป็น

ประโยชน์ มสุีขภาพแขง็แรง

ลานกฬีาพร้อมเคร่ืองออกก้าลังกาย และ 

สนามฟุตซอล

500,000  ลานกฬีา 1 

แห่ง

 ประชาชนได้ใชเ้วลาวา่ง

ให้เกดิประโยชน์

กองชา่ง

132 ขดุลอกสระวดั  หมู่ที่  5 เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

  จ้านวน  3  ชว่ง  ขนาดกวา้ง 80 ม. ยาว 

3,000 ม. ลึก  3.50 ม.

- - 2,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

หมู่ที่ 5
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

133 กอ่สร้างเหมอืง คสล. โคกหนองชา้ง เขา้

สระวดั  หมู่ที่ 5

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวส้้าหรับอปุโภคบริโภค กวา้ง 3 ม. ยาว 2,000  ม.หนา.7 ม. ลึก 

1.50 ม.

- -           300,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

ประชาชนมแีหล่ง  กกั

เกบ็น้้าไวส้้าหรับอปุโภค 

 บริโภค

กองชา่ง

134 วางท่อส่งน้้าเขา้สระวดัดอนผวา  หมู่ที่ 5 เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั ขนาด ยาว  220  ม.ขนาดท่อ 6 นิ้ว 150 

มม.

- - -        100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

ประชาชนมแีหล่ง  กกั

เกบ็น้้าไวส้้าหรับอปุโภค 

 บริโภค

กองชา่ง

135 กอ่สร้างวางท่อระบายน้้า คสล.ชั้น 3สาย

แยกบ้านนายเนียม มุ่งภู่กลาง ถงึ ทาง

แยกมะรุม บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั วางท่อระบายน้้า คสล. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.30

 เมตร จ้านวน 98 ท่อน พร้อมยาแนว

รอยต่อ และกอ่สร้างบ่อพัก คสล. ขนาด 

1.00X1.00X1.00 เมตร  จ้านวน 10 บ่อ 

โดยมคีวามยาวโดยรวม  108 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ล้าคอหงษ์

ก้าหนด)

200,000 - - -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

มรีะบบระบายน้้าที่ดีน้้า

ไมท่่วมขงั

กองชา่ง

 - 103 -



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

136 กอ่สร้างบล็อกคอนเวร์ิสสระน้้าประจ้า

หมู่บ้าน  หมู่ที่ 5

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้้าและเพิ่มปริมาณ

การกกัเกบ็น้้า

บล็อกคอนเวร์ิส  2  จดุ                       

ทิศเหนือ   กวา้ง  2  ม.  ยาว 10  ม. ลึก 

1.50  ม.                                        

ทิศตะวนัตก  กวา้ง  2  ม.  ยาว 8  ม.  ลึก 

1.50  ม.

- - -        300,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

ประชาชนมแีหล่ง  กกั

เกบ็น้้าไวส้้าหรับอปุโภค 

 บริโภค

กองชา่ง

137 กอ่สร้างบล็อกคอนเวร์ิสคลองหนองสะแก 

  หมู่ที่ 5

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้้าและเพิ่มปริมาณ

การกกัเกบ็น้้า

กวา้งชอ่งละ  2  ม.  ยาว 6  ม. กวา้ง 1.50 

 ม.

- - -          30,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

ประชาชนมแีหล่ง  กกั

เกบ็น้้าไวส้้าหรับอปุโภค 

 บริโภค

กองชา่ง

138 กอ่สร้างบล็อกคอนเวร์ิสถนนสระน้้า

ประจ้าหมู่บ้าน จ้านวน 2 จดุ หมู่ที่  5

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้้าและเพิ่มปริมาณ

การกกัเกบ็น้้า

จดุที่ 1  ทิศเหนือ  กวา้ง  2.50  ม.  ยาว 10

  ม.  ลึก 1.50  ม.

จดุที่ 2 ทิศตะวนัตก กวา้ง  2.50  ม.  ยาว 8

  ม.  ลึก 1.50  ม.

- - 60,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

ประชาชนมแีหล่ง  กกั

เกบ็น้้าไวส้้าหรับอปุโภค 

 บริโภค

กองชา่ง

139 กอ่สร้างฝายน้้าล้นคลองส่งน้้าหนองสะแก 

 หมู่ที่ 5

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวส้้าหรับอปุโภคบริโภค ฝายน้้าล้น บริเวณ คลองส่งน้้าหนองสะแก 

กวา้ง 11 ม. ลึก 3.50 ม.

- -  350,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

ประชาชนมแีหล่ง  กกั

เกบ็น้้าไวส้้าหรับอปุโภค 

 บริโภค

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

140 ขดุลอกคลองหนองท่าขา้ม ถงึ  หนอง

สะแก  หมู่ที่ 5

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

กวา้ง 11  ม.  ยาว 2,500 ม. ลึก 3.50  ม. - - -      5,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

141 วางท่อระบายน้้า คสล.สายกลางหมู่บ้าน 

ทางแยกไปบ้านมะรุม    หมู่ที่ 5

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั วางท่อระบายน้้า ขนาด 60x100 ซ.ม.  

จ้านวน 107 ท่อน

- - 900,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

หมู่บ้านมรีะบบระบายน้้า

ที่ดี น้้าไมท่่วมขงั

กองชา่ง

142 กอ่สร้างรางระบายน้้า  คสล. สายรอบ

หมู่บ้าน  หมู่ที่ 5

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั รางระบายน้้า คสล. จากหน้าบ้านนาง

ทุเรียน มุ่งยอดกลาง - หน้าบ้านนางดอกไม ้

 ดังใหม ่รางรูปตัวย ูฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ความกวา้ง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ระยะทาง

รวม 65 ม. ตามแบบรูป รายการงาน

กอ่สร้างที่ อบต.ล้าคอหงษ์ก้าหนด

- 112,100   ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

หมู่บ้านมรีะบบระบายน้้า

ที่ดี น้้าไมท่่วมขงั

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

143 ขดุลอกสระน้้าสาธารณะโคกหนองชา้ง 

บ้านดอนผวา   หมู่ที่  5

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ขดุลอกสระน้้าสาธารณะ รวมพื้นที่ขดุลอก

ไมน่้อยกวา่ 22,700 ตร.ม. รวมปริมาตรดิน

ขดุไมน่้อยกวา่ 29,300 ลบ.ม.

- - 1,170,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

144 วางท่อระบายน้้า บริเวณซุ้มประตูหน้าวดั

บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั วางท่อระบายน้้า ขนาด 60x100 ซ.ม.  

จ้านวน 8 ท่อน

- - - 150,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

หมู่บ้านมรีะบบระบายน้้า

ที่ดี น้้าไมท่่วมขงั

กองชา่ง

145 กอ่สร้างรางระบาย คสล. หมู่ที่ 5 จาก

บ้านนางพยอม ขอพ่วงกลางถงึ

ถนนลาดยาง

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั รางระบายน้้าขยาด ขนาด 30x50 ซ.ม. ยาว

 100 ม.

- - 200,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

หมู่บ้านมรีะบบระบายน้้า

ที่ดี น้้าไมท่่วมขงั

กองชา่ง

146 วางท่อระบายน้้า คสล. หมู่ที่ 5 สายบ้าน

นายจ้าลองถงึสวนนายศรีเทพ

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั ท่อ คสล. ขนาด 60x100 ซม. -  100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

หมู่บ้านมรีะบบระบายน้้า

ที่ดี น้้าไมท่่วมขงั

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

147 โครงการขดุลอกเหมอืงส่งน้้ารอบที่

สาธารณะโคกป่าชา้  บ้านดอนผวา  หมู่ที่

 5

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั ขนาดกวา้ง 6.00  เมตร ยาว 515.00 เมตร 

 ลึกเฉล่ีย  1.967 เมตร Slope 1 : 1 

ปริมาตรดินขดุ 4,085.44 ลบ.ม. หรือมี

พื้นที่ขดุไมน่้อยกวา่ 3,090.00 ตร.ม. พร้อม

ปรับเกล่ียเบิมคันดินให้เรียบร้อย พร้อมวาง

ท่อระบายน้้า คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร 

จ้านวน 2 แถวๆ ละ 6.00 ท่อน รวม 12.00

 ท่อน (รายละเอยีดโครงการตามแบบ อบต.

ล้าคอหงษ์ก้าหนด) แบบเลขที่  11/2562

190,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

148 วางท่อระบายน้้า คสล. หน้าบ้านนาย

เนียม-ถนนสายมะรุม  บ้านดอนผวา  หมู่

ที่ 5

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั วางท่อระบายน้้า ขนาด 60x100 ซ.ม. 500,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

หมู่บ้านมรีะบบระบายน้้า

ที่ดี น้้าไมท่่วมขงั

กองชา่ง

149 วางท่อระบายน้้า จากบ้านนายประเสริฐ-

หน้าบ้านนายยวง มุ่งคีมกลาง บ้านดอน

ผวา หมู่ที่ 5

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั วางท่อระบายน้้า ขนาด 60x100 ม. ยาว 

240 ม.

360,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

หมู่บ้านมรีะบบระบายน้้า

ที่ดี น้้าไมท่่วมขงั

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

150 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 

บ้านดอนผวา  หมู่ที่ 5

เพื่อปรับปรุงระบบน้้าประปาให้มี

คุณภาพส้าหรับอปุโภคบริโภค

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน - - - 1,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

ราษฎรมแีหล่งน้้าที่

สะอาดไวใ้ชอ้ปุโภค  

บริโภค

กองชา่ง

151 กอ่สร้างถนนลาดยาง แบบ Cap Seal 

สายบ้านดอนผวา เชื่อมต่อต้าบลพล

สงคราม

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนลาดยาง กวา้ง 7 ม. ยาว 2,000 ม. 

หนา 0.10 ม.  รวมไหล่ทางขา้งละ 1 ม.

- 3,200,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

152 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต

1,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

153 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  

คอนกรีต (โดยวธิ ีPavement ln-Place 

Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.

256-02 สายบ้านดอนผวา – บ้านสีฟัน ณ

 บ้านดอนผวา  หมู่ที่ 5

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

กวา้ง 8 ม. ยาว 1,115. รวมไหล่ทางขา้งละ 

1 ม.

- 4,238,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

 - 108 -



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

154 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก

รีต (โดยวธิ ีPavement In-Place 

Recycling) รหัสทางหลวง นม.ถ.256-06

 สายบ้านดอนผวา-บ้านดอนมนักระซาก 

บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

กวา้ง 8 ม. ยาว 1,790 กม. รวมไหล่ทาง

ขา้งละ  1 ม.

- 7,159,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

155 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5  ซอยบ้าน

นายบัวชมุ  มุ่งฝอยกลาง

เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภยั ถนน คสล. กวา้ง 3 ม. ยาว 300 ม. หนา 

0.15 ม.

- -        200,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

156 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5  ซอยบ้านนาง

เนย  ขอมกีลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 3 ม. ยาว 50 ม. หนา 

0.15 ม.

- - 300,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

157 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5  ซอยบ้านนาง

ยวง  มุ่งคีมกลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 4 ม. ยาว 20 ม. หนา 

0.15 ม.

- - 200,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

158 ซ่อมแซม ถนน คสล. หมู่ที่ 5 ซอยบ้าน

นายยวง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 4 ม. ยาว 20 ม. หนา 

0.15 ม.

- - 40,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

159 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5  ซอยบ้านนาง

สายบัว มุ่งจองกลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 3.00 ม. ยาว 33 ม.หนา

ไมน่้อยกวา่ 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไมน่้อย

กวา่ 99.00 ตร.ม.

- 56,000 -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

160 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 เขา้สวนนายศรี

เทพ  นิ่มกลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 3   ม. ยาว 6 ม. - -  10,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

161 ปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 5  บ้านนาง

ส้าราญ มุ่งยทุธกลาง - บ้านนายหงษ์ มุ่ง

ปั่นกลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง  4   ม. ยาว 120 ม. หนา

 0.10 ม.

- -  80,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

162 ปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 5 หน้าบ้านนาย

ยวง มุ่งคีมกลาง - บ้านนายประเสริฐ มุ่ง

ซ้อนกลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง   4  ม. ยาว 120 ม. หนา

 0.10 ม.

- -  80,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

163 ปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 5  หน้าบ้านนาย

เนียม  มุ่งภู่กลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง  4   ม. ยาว 120 ม. หนา

 0.10 ม.

- - 80,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

164 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 สายบ้านนาง

บุญส่อง หินกลาง-ถนนลาดยาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 3   ม. ยาว 100 ม. - -  90,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

165 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สาย

ถนนลาดยางบ้านหนองเครือชดุถงึบ้าน

นางเสน่ห์ ถาจอหอ

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. (เททับหน้าถนนดิน)  กวา้ง 3   

ม. ยาว 34  ม.  หนา 0.10 ม.

- - 30,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

166 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายหน้าบ้าน

นางสมรถงึบ้านนางสาวสมภาส ออ้พิมาย

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 3   ม. ยาว 47 ม. หนา 

0.15 ม.

- - 70,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

167 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 จากบ้านนาง

ส้ารวย แกว้สีขาวถงึบ้านนางสายพิณ มุ่ง

เขื่องกลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง  4   ม. ยาว 50 ม.  หนา 

0.15 ม.

- - 100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

168 ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 5  สายบ้าน

นางประเสริฐถงึนานางขจร

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปรับปรุงถนน คสล. (เสริมหินคลุก เททับ

ถนน คสล.เดิม)  กวา้ง 4   ม. ยาว 234 ม.

- -  - 400,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

169 ถนน คสล. หมู่ที่ 5  ซอยบ้านนางนารีถงึ

ปู่ตาเกา่ 2 ชว่ง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ชว่งที่ 1 กวา้ง 4 ม. ยาง 300 ม.  ชว่งที่ 2 

กวา้ง 3 ม. ยาว 105 ม.

- -  150,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

 - 112 -



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

170 ถนน คสล. หมู่ที่ 5  ซอยบ้านนางเยน็ 

นวลด่านกลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

กวา้ง 3 เมตร ยาว 160 เมตร - - - 50,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

171 ถนน คสล. หมู่ที่ 5  ซอยบ้านนานนพรัตน์

  วฒันากลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

กวา้ง 3 เมตร ยาว 300 เมตร - - - 80,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

172 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 5  สายบ้านนาย

นพรัตน์ วฒันากลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

 ถนนหินคลุก กวา้ง 2.50 ม. ยาว 150 ม. 

หนาไมน่้อยกวา่  0.10 ม. รวมพื้นที่ไมน่้อย

กวา่ 375 ตร.ม. รวมปริมาตรหินคลุกไม่

น้อยกวา่ 56.25 ลบ.ม. (คิวแน่น) พร้อมบด

อดัทับแน่นด้วยเคร่ืองจกัร

- 47,000 -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

173 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 ทางไปนาดอนแต้ว 

จากเหมอืงสาธารณะ โคกหนองชา้ง ถงึ 

นานางสุวรรณ   ออ้พิมาย

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

 ถนนหินคลุก กวา้ง 3.50 ม. ยาว 267 ม. 

หนา 0.10 ม.

- -  50,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

174 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 สายทางลงคลองไทร เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม. ยาว 450 ม. หนา 

0.15 ม.

- - - 141,750  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

175 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก สายรอบ

สระน้้าสาธารณะวดัดอนผวา  บ้านดอน

ผวา  หมู่ที่ 5

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ลงหินคลุก ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร  

ระยะทางยาวรวม  155.00 เมตร  หนา

เฉล่ีย 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 

620.00 ตร.ม. รวมปริมาตรหินคลุกไมน่้อย

กวา่ 93.00 ลบ.ม.(คิวแน่น) พร้อมบดอดัทับ

แน่นด้วยเคร่ืองจกัร แบบเลขที่ 12/2562 

(ทถ.นม. 01-105)

66,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

176 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 สายจากบ้านนาง

สุภาพ มุ่งเขื่องกลางถงึสวนนายพวง มุ่ง

เขื่องกลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

กวา้ง 3 เมตร ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. - - 40,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

177 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 จากแยก

ถนนลาดยางหนองเครือชดุถงึคุ้มโนนง้ิว 

บ้านโนนกราด

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

กวา้ง 3 ม. ยาว 640 ม. หนา 0.15 ม - -  170,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

178 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 สายแยกท่าขา้มไป

หนองสะแก

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

กวา้ง 3 ม. ยาว 1,185 ม. หนาไมน่้อยกวา่  

 0.10 ม. รวมปริมาตรหินคลุกไมน่้อยกวา่ 

533.25 ลบ.ม. (คิวแน่น) พร้อมบดอดัทับ

แน่นด้วยเคร่ืองจกัร

- - 400,000 -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

179 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 สายรอบโคกหนอง

หัวชา้ง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

กวา้ง 3 ม. ยาว 130 ม. หนาไมน่้อยกวา่ 

0.10 ม. รวมพื้นที่ไมน่้อนกวา่ 390 ตร.ม.

รวมปริมาตรหินคลุกไมน่้อยกวา่ 58.50 ลบ.

ม. (คิวแน่น) พร้อมบดอดัทับแน่นด้วย

เคร่ืองจกัร

- 49,000 -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

180 ถนนหินคลุก สายรอบที่สาธารณะโคกป่า

ชา้ บ้านดอนผวา  หมู่ที่ 5

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

 ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม. ยาว 722 ม. หนา

 0.10 ม. บดอดัแน่น

260,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

181 ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 สายหนองงู

เหลือม จากลาดยางถงึนานายชื้น รอด

กลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

กวา้ง 3 ม. ยาว 1,200 ม. หนา 0.10 ม. - -  200,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

182 กอ่สร้างถนนหินคลุก สายคลองไทร บ้าน

ดอนผวา หมู่ที่ 5

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ขนาดกวา้ง 3 ม. ยาว 260 ม. หนาเฉล่ีย 

0.10 ม. หรือรวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 780 ตร.

ม.ปริมาตรหินคลุก 117 ลบ.ม. (คิวแน่น) 

พร้อมปรับเกรดเกล่ียบดทับแน่นให้เรียบร้อย

81,000 - - -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

183 ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายท่าขา้ม – 

หนองสะแก หมู่ที่ 5  บ้านดอนผวา

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปรับเกรดเกล่ียขดุร้ือพร้อมบดทับแน่นถนน

พื้นทางเดิมขนาด กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 

1,190.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือ

รวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 3,570.00 ตร.ม. ลง

หินคลุกบริเวณจดุเสียหาย ปริมาตรหิน 

42.00 ลบ.ม. พร้อมติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธโ์ครงการ จ้านวน 1 ป้าย 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ล้าคอหงษ์ 

ก้าหนด)

110,000 - - -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

184 กอ่สร้างถนนดิน หมู่ที่ 5  ถนนสาธารณะ 

สายทางไปทุ่งนา ถงึ สวนใหญ่

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนดิน กวา้ง 4 ม. ยาว 500 ม.หนา  1 ม. - -  100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

185 กอ่สร้างถนนดิน  หมู่ที่ 5  สายสวนนาง

บัวผัน ลายนอก- นา ส.อบต. ทวปี มุ่ง

ซ้อนกลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนดิน  กวา้ง 3.50 ม. ยาว 66  ม.สูง 0.70

 ม.

- - -          40,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

186 ถนนดิน หมู่ที่ 5 สายสวนนางกหุลาบ เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนดิน กวา้ง 3 ม. ยาว 500 ม. หนา 1 ม.  - -        100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

187 กอ่สร้างถนนดิน หมู่ที่  5  สายเขา้สวน

นายสมพงษ์  มุ่งซ้อนกลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนดิน  กวา้ง 3.50 ม. ยาว 115  ม. สูง 

0.60 ม.

- - 32,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

188 กอ่สร้างถนนดิน หมู่ที่  5 จากนานาง

สุวรรณถงึนานายเล่ือน ชะโล  กลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนดิน  กวา้ง 3.  ม. ยาว 340  ม. สูง 

0.60 ม.

- - -          50,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

189 กอ่สร้างถนนดิน หมู่ที่  5 จากโคกหนอง

ชา้งถงึหนองขาม

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนดิน  กวา้ง 3  ม. ยาว 425  ม. สูง 0.60

 ม.

- - -          70,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

190 โรงสูบน ้าแรงดันสูง ณ สระน ้าวดัดอนผวา
 บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5

เพื่อเพื่มประสิทธภิาพในการสูบน้้า โรงสูบน้้าแรงดันสูง - - 20,000,000    20,000,000    20,000,000  โรงสูบน้้า

แรงดันสูง 1 

แห่ง

 มปีระสิทธภิาพในการ

สูบน้้ามากขึ้น

กองชา่ง

191 ขดุลอกล้าห้วย วงัน้้ากนิ  หมู่ที่ 6 เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ขนาด กวา้ง  30 ม. ยาว 800 ม. ลึก  5  ม. - - - 80,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

หมู่ที่ 6
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

192 ขดุลอกคลองล้าห้วยตลาดใหญ่  ณ บ้าน

โนนลาว  หมู่ที่ 6

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 35.00 เมตร  ขนาดยาว 

1,390.00 เมตร  ลึกเฉล่ีย 4.50 เมตร Slop

 1 : 1 รวมปริมาณดินขดุไมน่้อยกวา่  

47,346.87  ลบ.ม. หรือมพีื้นที่การขดุไม่

น้อยกวา่ 48,650.00  ตร.ม. พร้อมปรับ

เกรดเกล่ียคันดินให้เรียบร้อย

- - - 2,232,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

193 ขดุลอกล้าห้วยล้าละเลิง บ้านโนนลาว หมู่

ที่ 6 ต.ล้าคอหงษ์ เชอืมต่อ ต.เมอืงปราสาท

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ปากบนกวา้ง 25 เมตร  ยาว 1,480  เมตร 

 ลึกเฉล่ีย  1.50  เมตร

2,775,000 2,775,000 2,775,000     2,775,000     2,775,000      ร้อยละความ

พึงพอใชข้อง

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

194 ขดุลอกล้าห้วยโนนลาวนานายเหวีย่ว ถงึ 

นานายพูน  หมู่ที่ 6

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ขนาด กวา้ง  30 ม.  ยาว 300  ม.  ลึก  5  

ม.

- - - 50,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

195 วางท่อระบายน้้าถนนสายโนนลาวถงึ 

บ้านกระถนิ  หมู่ที่ 6

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั ท่อระบายน้้า จ้านวน 2 แถว ๆละ 8 ท่อน   

  ( 2 จดุ) ท่อขนาด 1x1 ม.

- - - 50,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

หมู่บ้านมรีะบบระบายน้้า

ที่ดี น้้าไมท่่วมขงั

กองชา่ง

196 กอ่สร้างรางระบายน้้ารอบหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั กวา้ง 0.60 ม.  ยาว 940 ม.ลึก 0.60 ม. - - - 1,600,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

หมู่บ้านมรีะบบระบายน้้า

ที่ดี น้้าไมท่่วมขงั

กองชา่ง

197 กอ่สร้างระบบชลประทาน  หมู่ที่  6 เพื่อเพิ่มปริมาณการกกัเกบ็น้้า ส่งน้้า

ไปชว่ยเหลือเกษตรกร

กอ่สร้างระบบชลประทาน เพื่อส่งน้้าจากล้า

ห้วย กวา้ง 1.50 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 1.5 

ม. กน้กวา้ง 1 ม.

- - - 100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

มี่แหล่งกกัเกบ็น้้าเพิ่ม

มากขึ้น  สามารถส่งน้้า

จากล้าห้วยไปชว่ยเหลือ

เกษตรกร

กองชา่ง

198 ซ่อมแซมบานประตูระบายน้้า แบบ

พวงมาลัย มอืหมนุ ฝายบ้านโนนลาว หมู่ที่

 6

เพื่อเพิ่มปริมาณการกกัเกบ็น้้า ส่งน้้า

ไปชว่ยเหลือเกษตรกร

ซ่อมแซมบานประตูระบายน้้า แบบ

พวงมาลัย มอืหมนุ ฝายบ้านโนนลาว  

ปริมาณงาน จ้านวน 4 บาน

- 120,000 - -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

มี่แหล่งกกัเกบ็น้้าเพิ่ม

มากขึ้น  สามารถส่งน้้า

จากล้าห้วยไปชว่ยเหลือ

เกษตรกร

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

199 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต  บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต

- - - 2,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

200 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6  หน้าฝาย   

น้้าล้น

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 3 ม.  ยาว 200 ม. หนา 

0.15 ม.

- -  50,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

201 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 สายโนนลาว 

(สายฝายน้้าล้น)

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 5 ม. ยาว 50 ม. หนา 

0.15 ม.พร้อมหินกอ้นใหญ่กนัน้าเซาะถนน

- - - 90,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

202 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซ.บ้านนาง

จนัทรา  มุ่งพันกลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

 กวา้ง 2.50 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. - - - 90,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

203 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 สายฝายโนนลาวถงึ

วงัอเีหลาบ้านกระถนิ

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก  กวา้ง  4  ม.  ยาว 1,000 ม. 

หนา 0.15 ม.

- - - 200,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

204 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 สายบ้านโนนลาว

เหมอืงโคกประดู่ ถงึสามแยกทางหลวง

บ้านกระถนิ

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม. ยาว 285 ม. บด

อดัทับแน่นด้วยเคร่ืองจกัรแล้ว หนาไมน่่อ

ยกวา่ 0.10 ม. รวมพื้นที่หินคลุกไมน่้อยกวา่

 855 ตร.ม. ตามแบบรูปรายการงาน

กอ่สร้างที่ อบต.ล้าคอหงษ์ ก้าหนด

- - 98,300     ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

205 กอ่สร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายทว ี– 

บ้านโนนกราด  หมู่ที่ 6  บ้านโนนลาว

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 382.00 เมตร 

 หนาเฉล่ีย 0.10  เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่

น้อยกวา่ 1,528.00 ตร.ม. ปริมาตรหินคลุก 

229.00 ลบ.ม. (คิวแน่น) พร้อมปรับเกรด

เกล่ียบดทับแน่นให้เรียบร้อย พร้อมติดต้ัง

ป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ้านวน 1 ป้าย

  (รายละเอยีดตามแบบ อบต.ล้าคอหงษ์ 

ก้าหนด)

170,000 - - -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

206 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุกสายบ้าน

นายทว ี– บ้านโนนกราด บ้านโนนลาว  

หมู่ที่ 6

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ลงหินคลุก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 

ระยะทางยาวรวม 460.00 เมตร หนาเฉล่ีย 

0.10 เมตร  รวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 1,840.00

 ตร.ม. รวมปริมาตรหินคลุกไมน่้อยกวา่ 

276.00 ลบ.ม. (คิวแน่น) พร้อมบดอดัทับ

แน่นด้วยเคร่ืองจกัร  แบบเลขที่ 13/2562 

(ทถ.นม. 01-105)

200,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

207 ถนนหินคลุก  สายบ้านนายทว ีหมายยอด

กลาง ถงึ บ้านโนนกราด บ้านโนนลาว 

หมู่ที่ 6

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา

ไมน่้อยกวา่  0.10 ม. รวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 

1,200 ตร.ม. พื้นที่รวมปริมาตรหินคลุกไม่

น้อยกวา่ 180 ลบ.ม. (คิวแน่น) พร้อมบด

อดัทับแน่นด้วยเคร่ืองจกัร

150,000 -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

208 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 จากสามแยกสวน

นางเพ็ชรถงึสามยกนานายพัด ตองกระโทก

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 4 ม. ยาว 700 ม. หนา 

0.15 ม.

- - - 220,500  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

209 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 จากฝายน้้าล้น ฝ่ัง

ด้านทิศเหนือถงึท้านบหลวงระเริงใหญ่ 

บ้านกระถนิ

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม. ยาว 800 ม. หนา 

0.15 ม.

- - - 150,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

210 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 จากฝายน้้าล้น ฝ่ัง

ด้านทิศใต้ถงึนานายฉลอง  จนิดากลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม. ยาว 600 ม. หนา 

0.15 ม.

- - - 100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

211 กอ่สร้างถนนดิน หมู่ที่ 6 สายจากโนน

สองพี่น้อง ถงึ นานายสนั่น ปูนกลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนดิน  กวา้ง 6 ม. ยาว 500  ม. หนา 

0.30 ม.

- - - 100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

212 กอ่สร้างถนนดินจากนานางสอง เรียงจอ

หอ-นายนายคูณ ดวนสันเทียะ บ้านโนน

ลาว หมู่ที่ 6

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนดิน  กวา้ง 4 ม. ยาว 300  ม. หนา 

0.80 ม.

- - - 100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

213 เสริมถนนดิน หมู่ที่ 6 สายจากคอกววั

นายน้อม ถงึฝายน้้าล้น

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนดิน  กวา้ง 3 ม. ยาว 60  ม. หนา 0.30

 ม.

- - 50,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

214 กอ่สร้างรางระบายน้้าจากบ้านนาง

นภาพร มติตรานนท์ ถงึ บ้านนายอาคม 

หมู่ที่ 7

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั กวา้ง 0.60 ม.  ยาว 500 ม.ลึก 0.60 ม. - - 900,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

หมู่บ้านมรีะบบระบายน้้า

ที่ดี น้้าไมท่่วมขงั

กองชา่ง

215 ขดุลอกคลองส่งน้้า หมู่ที่ 7 เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ขดุลอกคลอง สายคลองบ้านหนองเครือชดุ 

หมู่ที่ 7-บ้านหนองห่าง ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง

 กวา้ง 6 ม. ยาว 4,500 ม.ลึก 3 ม.

- - - 3,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

216 ขดุลอกคลองส่งน้้า จากสระน้้า

สาธารณประโยชน์บ้านหนองเครือชดุ-

ห้วยช้าแหละหวา้ หมู่ที่ 7

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ขดุลอกคลองส่งน้้าสายคลองหนองเครือ

ชดุ-ห้วยช้าแหละหวา้  ระยะทาง 2,000 

เมตร

- - 1,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

หมู่ที่ 7
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

217 กอ่สร้างฝายน้้าล้น/น้้าลาด สายห้วย

ช้าแหละหวา้จากห้วยใหญ-่ห้วยน้อย หมู่ที่

 7

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั กวา้ง 6 ม. ยาว 50 ม. - -  300,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

หมู่บ้านมรีะบบระบายน้้า

ที่ดี น้้าไมท่่วมขงั

กองชา่ง

218 กอ่สร้างวางท่อระบายน้้า คสล.ชั้น 3 สาย

ส่ีแยกกลางบ้าน-ศาลปู่ตา บ้านหนอง

เครือชดุ  หมู่ที่ 7

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั  วางท่อระบายน้้า คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40

 เมตร จ้านวน 35.00 ท่อน พร้อมวางยา

แนวรอยต่อและกอ่สร้างบ่อพักขนาด 1x1x1

 ม. จ้านวน 5 บ่อ ความยาวโดยรวม 40 ม. 

ถมดินกลบหลังท่อให้เรียบร้อย 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ล้าคอหงษ์ 

ก้าหนด)

72,000 - - -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

หมู่บ้านมรีะบบระบายน้้า

ที่ดี น้้าไมท่่วมขงั

กองชา่ง

219 วางท่อระบายน้้าสายศาลปู่ตา-เหมอืงส่ง

น้้าห้วยช้าแหละหวา้ บ้านหนองเครือชดุ 

หมู่ที่ 7

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั ท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.30 ม. (มอก.ชั้น 3) บ่อ

พัก คอนกรีตเสริมเหล็กจ้านวน 4 บ่อ ความ

ยาว 100 ม. ตามแบบรูปรายการงาน

กอ่สร้าง ที่ อบต.ล้าคอหงษ์ก้าหนด

109,800  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

มรีะบบระบายน้้าที่ดีน้้า

ไมท่่วมขงั

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

220 กอ่สร้างไหล่ถนน คสล. หมู่ที่  7  ทั้ง  2  

ขา้งทาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ยาวขา้งละ 400 ม. หนา 0.15 ม. กวา้งขา้ง

ละ 1 ม.

- - - 150,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

221 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต  บ้านหนองเครือชดุ    

หมู่ที่ 7

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต

- - - 2,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

222 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7  สายหน้าบ้าน

นายอ้านวย ชว่ยกลาง ถงึบ้านนายวเิชยีร 

 กอเผือกกลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ขนาด กวา้ง 3.50 ม. ยาว 120 ม.หนา 0.15

 ม. ถมดินสองขา้งทาง เกรดปรับเรียบร้อย

- - 80,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

223 กอ่สร้างถนน คสล. สายบ้านนางส้าเนา  

มุ่งจมีกลาง – สามแยกถนนสายหลักไป

ถนนโพธิห์มู่ที่ 7 บ้านหนองเครือชดุ

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ขนาดผิวคอนกรีต กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่

ไมน่้อยกวา่ 392.00 ตร.มปริมาตรคอนกรีต

 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 

392.00 ตร.ม.ปริมาตรคอนกรีต 58.80 ลบ.

ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกวา้งเฉล่ียขา้งละ 

0.30 เมตร  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 

จ้านวน 1 ป้าย

248,000 - - -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

224 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7  สายหน้าบ้าน

นายเชย  กอเผือกกลาง  ถงึหน้าบ้านนาง

ต่ืม  จงเหนี่ยวกลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ขนาด กวา้ง 3.50 ม. ยาว 300 ม.หนา 0.15

 ม. ถมดินสองขา้งทาง เกรดปรับเรียบร้อย

- - 100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

225 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายจากบ้าน

นางประนอม บ้านหนองเครือชดุ หมู่ที่ 7 

ต.ล้าคอหงษ์ อ.โนนสูง เชื่อม ต.ถนนโพธิ ์

อ.โนนไทย

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ขนาด กวา้ง 5 ม. ยาว 1,100 ม.หนา 0.15 

ม.

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

226 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 สายแยกอู่รถ

ก้านันถงึที่นายส้าเริง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

กวา้ง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.10 ม. - - - 78,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

227 กอ่สร้างถนน คสล. สายบ้านนางนิ่ม-บ้าน

นางหมยัหนา หาสูงเนิน บ้านหนองเครือ

ชดุ หมู่ที่ 7

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ขนาด กวา้ง 3 ม. ยาว 30 ม.หนา 0.15 ม.  60,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

228 กอ่สร้างถนนหินคลุก สายบ้านนางสงบ-

บ้านนางต่ืม บ้านหนองเครือชดุ  หมู่ที่ 7

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ขนาด กวา้ง 3 ม. ยาว 100 ม.หนา 0.15 ม. 100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

229 กอ่สร้างถนนหินคลุก สายบ้านนางนิ่ม-

บ้านนางต่ืม บ้านหนองเครือชดุ หมู่ที่ 7

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ขนาด กวา้ง 3 ม. ยาว 100 ม.หนา 0.15 ม. 100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

230 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 สายจากหน้าบ้าน

นางส้าเนา ถงึ ต.ถนน โพธิ ์อ. โนนไทย

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 5 ม. ยาว 5,300 ม. หนา

 0.15 ม.

- - 1,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

231 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 สายหนองเครือชดุ  

หนองขามถงึบ้านนายคูณ

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม. ยาว 47 ม. หนา 

0.20 ม.

- -  50,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

232 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 สายหนองเครือชดุ

ห้วยช้าแหละหวา้

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม.ยาว 1,800 ม. หนา

 0.15 ม.  (สองฝ่ังคลอง)

- - - 1,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

233 ถนนหินคลุก สายต่อจากถนนฝ่ังเหมอืงส่ง

น้้า สายบ้านหนองเครือชดุ ไปป่าตาล 

บ้านหนองเครือชดุ หมู่ที่ 7

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม.ยาว 400 ม. หนา 

ไมน่้อยกวา่ 0.10 ม. รวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 

1,200 ตร.ม. พื้นที่รวมปริมาตรหินคลุกไม่

น้อยกวา่ 180 ลบ.ม. (คิวแน่น) พร้อมบดอดั

แน่นด้วยเคร่ืองจกัร

- 150,000 -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

234 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุกสายบ้าน

นางนิ่ม – บ้านนางไหมนา บ้านหนอง

เครือชดุ  หมู่ที่ 7

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ลงหินคลุก ขนาดกวา้ง  3.00  เมตร 

ระยะทางยาวรวม  85.00 เมตร  หนาเฉล่ีย

 0.10  เมตร รวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่  255.00

 ตร.ม. รวมปริมาตรหินคลุกไมน่้อยกวา่ 

38.00 ลบ.ม. (คิวแน่น) พร้อมบดอดัทับ

แน่นด้วยเคร่ืองจกัรแบบเลขที่ 14/2562 

(ทถ.นม. 01-105)

27,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

235 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุกสายแยกนา

นายแกว้ – นานายอยู่   บ้านหนองเครือ

ชดุ  หมู่ที่ 7

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ลงหินคลุก ขนาดกวา้ง  2.50  เมตร  

ระยะทางยาวรวม  500.00 เมตร  หนา

เฉล่ีย 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 

1,250.00  ตร.ม. รวม ปริมาตรหินคลุกไม่

น้อยกวา่ 187.00 ลบ.ม. (คิวแน่น) พร้อม

บดอนัทับแน่นด้วยเคร่ืองจกัร   แบบเลขที่ 

15/2562  (ทถ.นม. 01-105)

132,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

236 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 สายแยกถนนป่า

ตาลแยกนานายส้าเร็จ   มุ่งเบียดกลาง ถงึ

ถนนเหมอืงบ้านหลุมปูน

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก  กวา้ง  4  ม. ยาว 800  ม. 

หนา 0.20 ม. ปรับเกรดอดัแน่นเรียบร้อย

- - - 100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

237 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 สายบ้านหนองเครือ

ชดุ-บ้านกระเพรา ต.เมอืงปราสาท  สาย

จากนานายอนัน

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก    กวา้ง 6 ม. ยาว 1,800 ม. 

หนา 0.20 ม.

- 200,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

238 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 7  สายหนอง  เครือ

ชดุแยกเหมอืงนานางแสง  อนิทรจอหอ

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก  กวา้ง 4 ม.ยาว 120 ม. หนา 

0.20 ม.

- 15,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

239 ถนนหินคลุก  หมู่ที่ 7 สายฝายน้้าล้นเขา้

นานางมลิ จหูมื่นไว

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก  กวา้ง 3 ม.ยาว 100 ม. หนา 

0.20 ม.

- 31,500  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

240 ถนนหินคลุก  หมู่ที่ 7 หน้าบ้านนางนิ่มถงึ

แยกบ้านนางไหมนา 2 ชว่ง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ชว่งที่ 1 บ้านนางนิ่ม-บ้านนางไหมนา กวา้ง

 3 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.10 ม.

ชว่งที่ 2 จากสามแยกหน้าบ้านนางสงบ 

ทรัพยโ์คกสูง ถงึหน้าบ้านนางนิ่ม มุ่งจอง

กลาง กวา้ง 3 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม.

- - 100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

241 ถนนหินคลุก  หมู่ที่ 7 สายหน้าบ้านนาง

บัวทองถงึหนองสนวน

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก  กวา้ง 3 ม.ยาว 500 ม. หนา 

0.15 ม.

- - - 140000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

242 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 สายหนองเครือชดุ 

ถนนโพธิ ์จากนานายส้าราญ ออ่นนอก 

ถงึนานางสุทิน หาญสงคราม

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก  กวา้ง  3  ม.ยาว 1,200 ม. 

หนา 0.15 ม.

- - - 378,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

243 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 สายบ้านนางชอบ 

ถงึบ้านนางต่ืม

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก  กวา้ง  2.50 ม. ยาว 300 ม. 

หนา 0.15 ม.

- -  100,000   ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

244 กอ่สร้างสนามเด็ก บริเวณพื้นที่สาธารณะ

 พร้อมกอ่สร้างร้ัวรอบสนามเด็กเล่น หมู่ที่

 7

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในชมุชน สนามเด็กเล่น พร้อมอปุกรณ์สนามเด็กเล่น 

 และกอ่สร้างร้ัวรอบสนามเด็กเล่น

- - - 100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

เด็กในชมุชนมพีัฒนาการ

ที่ดี

กองชา่ง
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

245 ขดุลอกขยายสระหนองเกด  หมู่ที่ 8 เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ขดุลอกสระ  กวา้ง 74 ม. ยาว 250 ม.  ลึก 

3 ม.

- - 300,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

ประชาชนมแีหล่ง  กกั

เกบ็น้้าไวส้้าหรับอปุโภค 

 บริโภค

กองชา่ง

246 กอ่สร้าง  ประตูปิด-เปิดน้้า เขา้สระหนอง

เกด  หมู่ที่  8

เพื่อสะดวกกบัการระบายน้้าใชท้้า

การเกษตร

  ประตูปิด-เปิดน้้า  จ้านวน  2  จดุ - -  80,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

ประชาชนมแีหล่ง  กกั

เกบ็น้้าไวส้้าหรับอปุโภค 

 บริโภค

กองชา่ง

247 วางท่อระบายน้้า  คสล.อดัแรง   น้้า

บริเวณสระหนองไผ่   หมู่ที่  8

เพื่อการระบายน้้าที่ดี  ป้องกนัน้้าท่วม ท่อระบายน้้า  กวา้ง 1.00 ม. x 1.00 ม. 

จ้านวน 26 ท่อน

- - - 30,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

มรีะบบระบายน้้าที่ดี น้้า

ไมท่่วมขงั

กองชา่ง

248 วางท่อระบายน้้า  คสล. อดัแรง   น้้า

บริเวณเหมอืงโคกประดู่  หมู่ที่ 8

เพื่อการระบายน้้าที่ดี  ป้องกนัน้้าท่วม ท่อระบาย ขนาดกวา้ง 1.00 ม. x 1.00 ม. 

จ้านวน 16 ท่อน

- - 50,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

มรีะบบระบายน้้าที่ดี น้้า

ไมท่่วมขงั

กองชา่ง

หมู่ที่ 8
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

249 กอ่สร้างฝายน้้าล้น/น้้าลาด คลองทาง

หลวง  หมู่ที่ 8

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั กอ่สร้างฝายน้้าล้น/น้้าลาด คลองทางหลวง - - 300,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

หมู่บ้านมรีะบบระบายน้้า

ที่ดี น้้าไมท่่วมขงั

กองชา่ง

250 กอ่สร้างบล็อกคอนเวริส์  วงัอเีหลา 

จ้านวน 6 จดุ  หมู่ที่ 8

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้้าและเพิ่มปริมาณ

การกกัเกบ็น้้า

กอ่สร้างบล็อกคอนเวริส์  คลอง วงัอเีหลา 

จ้านวน 6 จดุ  หมู่ที่ 8   

1. วงัอเีหลา  

2. ระเริงเขา้นาลุงโต 

3. จดุเชื่อมต่อฝายโนนลาว 

4. จดุต้นตาลนาอสีานเขยีว 

5. นานายหมั่น 

6. ขา้งป่าล้าพันกระถนิโนนลาว

- -  200,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

ประชาชนมแีหล่ง  กกั

เกบ็น้้าไวส้้าหรับอปุโภค 

 บริโภค

กองชา่ง

251 กอ่สร้างรางระบายน้้า  หมู่ที่ 8 รอบ

หมู่บ้าน  สองขา้งถนน

เพื่อการระบายน้้าที่ดี ป้องกนัน้้าท่วม ท่อระบายน้้า 2 ขา้งถนน  กวา้ง  50 ซ ม. x

 1,000 ม.

- - - 100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

มรีะบบระบายน้้าที่ดี น้้า

ไมท่่วมขงั

กองชา่ง
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

252 ขดุลอกคลองวงัอเีหลา  บ้านกระถนิ หมู่ที่

 8 ต.ล้าคอหงษ์ เชื่อมต่อ ต.เมอืงปราสาท

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ปากบนกวา้ง 15 เมตร  ยาว 1,000  เมตร 

 ลึกเฉล่ีย  2  เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

253 ขดุลอกหนองลาวที่สาธารณะโคกประดู่ 

หมู่ที่ 8

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

หนองลาวที่สาธารณะโคกประดู่ความยาว 

200 ม. กวา้ง 80 ม. ลึก 3 ม.

- -  50,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

254 วางท่อระบายน้้า คสล. หมู่ที่ 8 คลองทาง

ควาย-วงัอเีหลา

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวส้้าหรับอปุโภคบริโภค ท่อระบายน้้า คสล. ขนาด 1.00 ม.(มอก.ชั้น

 3) จ้านวน 2 แถว ๆ ละ 6 ท่อน เป็น 12 

ท่อน พร้อมคอนกรีตรัดปาก 2 ขา้ง ตามรูป

รายการงานกอ่สร้างที่ อบต.ล้าคอหงษ์ 

ก้าหนด

- - 60,000   ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

ประชาชนมแีหล่ง  กกั

เกบ็น้้าไวส้้าหรับอปุโภค 

 บริโภค

กองชา่ง

255 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา

หมู่บ้าน บ้านกระถนิ หมู่ที่ 8

ปรับปรุงขยายเขตท่อเมนต์ระบบ

ประปาหมู่บ้าน

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา

หมู่บ้าน บ้านกระถนิ หมู่ที่ 8

-  - 357,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

ประชาชนมรีะบบประปา

ที่มคุีณภาพ

กองชา่ง
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

256 กอ่สร้างถนนลาดยาง เสริมผิว Asphaltic

 Concrete สายแยกบ้านกระถนิ-บ้าน

โนนกราด บ้านกระถนิ หมู่ที่ 8

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม. - - 1,980,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

257 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกระถนิ หมู่ที่ 8

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต

- - 1,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

258 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8  บ้านนายบุญ

ธรรม ถงึ บ้านนางจอย

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 4 ม. ยาว  200  ม. หนา 

0.15 ม.

- - 416,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

259 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 สายหลังบ้าน

นายส้าเริง  หวงัรวมกลาง-หน้าบ้านนาง

อยู่ การรักเรียน

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 3 ม. ยาว 40  ม. หนา 

0.10 ม.

- -  40,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

260 กอ่สร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 8 สายจากบ้าน

นางละมยั แกว้ด่านกลาง ถงึ บ้านนาง

ทองมี

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 3.50 ม. ยาว  60 ม. หนา

 0.15 ม.

- - - 109,200  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

261 กอ่สร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 8 สายจากหน้า

บ้านนางสาคร  เกษตรเวทิน ถงึ บ้านนาง

บุญชว่ย

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 4 ม. ยาว  60 ม. หนา 

0.15 ม.

- - - 115,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

262 ถนน คสล.สายจากบ้านนายบุญเลิศ หวงั

ไรยกลาง - หน้าบ้านนางอมรรัตน์ แควน้

อนิทร์ บ้านกระถนิ หมู่ที่ 8

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 3.50 ม. ยาว 150  ม. 

หนา 0.15 ม.

- - - 150,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

263 ถนน คสล.สายบ้านนายอภชิยั-บ้านนางสุ

กญัญา  บ้านกระถนิ หมู่ที่ 8

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 3.50 ม. ยาว 100  ม. 

หนา 0.15 ม.

- -  182,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

264 ถนน คสล.สายบ้านนางล้อม  กลมกลาง-

นางสายมา่น สายศิลป์  บ้านกระถนิ หมู่ที่

 8

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 4 ม. ยาว 100  ม. หนา

ไมน่้อยกวา่ 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไมน่้อย

กวา่ 400 ตร.ม.

- 228,000 -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

265 ถนน คสล.สายบ้านนางสมยั-บ้านนางพวง

  บ้านกระถนิ หมู่ที่ 8

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 3.50 ม. ยาว 100  ม. 

หนา 0.15 ม.

- -  182,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

266 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 สายหน้าสระหนอง

เกตุถงึหน้าบ้านนายไพริน  หมวกคลุ้ม

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม.ยาว 50 ม. หนา 

0.15 ม.

- -  15,750  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

267 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 จากประปา ถงึนา

นางแกว้

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก  กวา้ง 4 ม.ยาว 700 ม. หนา 

0.20 ม.

- 300,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

268 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 8  สายบ้านนางจอย 

ถงึ ทางหลวงโคกประดู่

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 4 ม.ยาว 1,000 ม. หนา

 0.20 ม.

-  130,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

269 กอ่สร้างถนนหินคลุก สายบ้านนางพิสมยั 

เสริมใหม-่บ้านนางพวง บ้านกระถนิ หมู่ที่

 8

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 85 ม. หนาเฉล่ีย 0.10

 ม. หรือรวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 340 ตร.ม.

ปริมาตรหินคลุก 51 ลบ.ม. (คิวแน่น) 

พร้อมปรับเกรดเกล่ียบดทับแน่นให้เรียบร้อย

35,000 - - - -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

270 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุกสายแยก

ทางหลวงเหมอืงโคกประดู่–นานางเกษม

ศรี  บ้านกระถนิ หมู่ที่ 8

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ลงหินคลุก ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร  

ระยะทางยาวรวม  540.00 เมตร หนาเฉล่ีย

 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 1,890.00

 ตร.ม. รวมปริมาตรหินคลุกไมน่้อยกวา่  

283.00 ลบ.ม. (คิวแน่น) พร้อมบดอดัทับ

แน่นด้วยเคร่ืองจกัร แบบเลขที่ 16/2562 

(ทถ.นม. 01-105)

200,000 100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

271 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 สายจากบ้านนาย

สมบูรณ์ถงึสวนนายถนอม อนิทร์จอหอ

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

กวา้ง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. -  70,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

272 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 สายจากบ้านนาย

อภชิาติถงึบ้านนางจอย มุ่งฝากกลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

กวา้ง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. - - 180,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

273 กอ่สร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายตุ๊-

บ้านนางส้าเรียง ลายพลาง บ้านกระถนิ 

หมู่ที่ 8

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ขนาดกวา้ง 3.5 ม. ยาว 345 ม. หนาเฉล่ีย 

0.10 ม. หรือรวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 1,207.50

 ตร.ม.ปริมาตรหินคลุก 181 ลบ.ม. (คิว

แน่น) พร้อมปรับเกรดเกล่ียบดทับแน่นให้

เรียบร้อย

132,000 - - -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

274 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 สายแยกหนอง

กระทุ่ม-นานายอรุณ มุ่งซ้อนกลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

กวา้ง 3.5 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. -  147,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

275 กอ่สร้างถนนดิน หมู่ที่ 8 สายจากบ้าน

นางสุภาพถงึถนนท่าตาโทน

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนดิน กวา้ง 3 ม. ยาว 260  ม. สูง  0.80 

 ม.

- - 50,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

276 กอ่สร้างถนนดิน หมู่ที่ 8 สายหน้าบ้าน

นางสาคร ถงึ คลองทางหลวง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนดิน   กวา้ง  3.50  ม.  ยาว     1,600 

 ม. สูง  0.60  ม.

- - 50,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

277 กอ่สร้างถนนดิน หมู่ที่ 8  สายจากศาลพ่อ

เฒ่าปู่ ถงึ ท่าตาโทน

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนดิน  กวา้ง  3  ม. ยาว 500 ม. สูง 0.60

  ม.

- - 50,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

278 กอ่สร้างถนนดิน หมู่ที่ 8 ทับด้วยลูกรัง  

สายบริเวณคลองทางหลวง ถงึเหมอืงโคก

ประดู่

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนดินทับด้วยลูกรัง กวา้ง  4  ม. ยาว 

2,500ม.สูง 0.40ม.พร้อมฝายน้้าลาด 2 จดุ 

จดุที่ 1 นานายพวง   จดุที่ 2 นานางทองมี

- - 100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

279 กอ่สร้างถนนดินทับด้วยลูกรัง  หมู่ที่ 8 เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนดินทับด้วยลูกรัง  บริเวณหลังยุ้งนาย

สะอาด - เหมอืงโคกประดู่กวา้ง 4 ม. ยาว 

2,600 ม. หนา 0.20 ม. (พร้อมด้วยฝายน้้า

ลาด กวา้ง 7 ม. ยาว 30 ม.)

- - 150,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

280 กอ่สร้างถนนดิน หมู่ที่ 8 สายสามแยก

เหมอืงโคกประดู่ ถงึ นานายโพธิ์

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนดิน  พร้อมวางท่อ 3 จดุขนาด 60  ซม.

 ยาว 100 ม.จดุละ 7 ท่อนกวา้ง  4 ม. ยาว 

600  ม. สูง 1  ม.

- -  60,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

281 กอ่สร้างถนนดิน  หมู่ที่ 8 สายหน้าบ้าน

นางสุภาพ มานะเสน ถงึ นานางสังวาล 

เล้ียวกลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนดิน กวา้ง  4 ม. ยาว 500  ม. สูง 1 ม. - - - 200,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

282 กอ่สร้างถนนดิน หมู่ที่ 8 สายจากศาลา

ประชาคม ถงึ นานายบุญ มุ่งฝากกลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนดิน  กวา้ง  4  ม. ยาว 2,000  ม. หนา

 0.50  ม.

- - 400,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

283 วางท่อลอดเหล่ียมภายใน หมู่บ้าน  หมู่ที่ 9 เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

จ้านวน 5 จดุ

1. ขา้งนานางส้าราญ กวา้ง 2 ม. ยาว 13 ม.

2.-3หลังบ้าน อบต.สุพล กวา้ง 2 ม.ยาว 5 ม.

4. ขา้งบ้านนางณาตยา กวา้ง 2 ม. ยาว 5 ม.

5. ขา้งนานายสงบ

- - 80,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

หมู่บ้านมรีะบบระบายน้้า

ที่ดี น้้าไมท่่วมขงั

กองชา่ง

284 กอ่สร้างวางท่อระบายน้้า คสล.ชั้น 3 สาย

คลองตากลึง หมู่ที่ 9 บ้านโนนบ่อ

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั วางท่อระบายน้้า คสล. ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00

 เมตร จ้านวน 2.00 แถวๆละ 6.00 ท่อน 

รวม 12.00 ท่อน พร้อมกอ่สร้างปากสปริง

เวย ์คสล. และถมดินกลบหลังท่อให้

เรียบร้อย (รายละเอยีดตามแบบ อบต.

ล้าคอหงษ์  ก้าหนด)

88,000 - - -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

หมู่บ้านมรีะบบระบายน้้า

ที่ดี น้้าไมท่่วมขงั

กองชา่ง

หมู่ที่ 9
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

285 ปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้้า คสล. 

ชั้น 3 สายเหมอืงส่งน้้ารอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 

9 บ้านโนนบ่อ

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั  วางท่อระบายน้้า คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø1.00 

เมตร จ้านวน 2.00 จดุ โดยมรีายละเอยีด 

ดังนี้     

จดุที่ 1 วางท่อระบายน้้า คสล.ชั้น 3 ขนาด

 Ø 1.00 เมตร จ้านวน 2.00 แถว ๆ ละ 

7.00 ท่อน รวม 14.00 ท่อน พร้อมเท

คอนกรีตรองพื้นท่อและดาดคอนกรีต หน้า 

หลัง

จดุที่ 2 วางท่อระบายน้้า คสล.ชั้น 3 ขนาด

 Ø 1.00 เมตร จ้านวน 2.00 แถว ๆ ละ 

7.00 ท่อน รวม 14.00 ท่อน พร้อมเท

คอนกรีตรองพื้นท่อและดาดคอนกรีต หน้า 

หลัง

82,000 - - -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

หมู่บ้านมรีะบบระบายน้้า

ที่ดี น้้าไมท่่วมขงั

กองชา่ง

286 โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้นคลองล้าตา

กลึง  หมู่ที่ 9

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั กอ่สร้างฝายน้้าล้น  กวา้ง 9 ม.  -  -        600,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

หมู่บ้านมรีะบบระบายน้้า

 ที่ดี น้้าไมท่่วมขงั

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

287 ขดุสระน้้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 เพื่อเพิ่มปริมาณการกกัเกบ็น้้า ขดุสระน้้าสาธารณะประโยชน์ พื้นที่ 1 งาน - - 350,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

มรีะบบระบายน้้าที่ดี น้้า

ไมท่่วมขงั

กองชา่ง

288 ขดุลอกคลองจากล้าตะกลึง-โนนสะแก  

บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ลึก 1.0 ม. ระยะทาง 1,000 ม. 100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

289 ขดุลอกคลองจากล้าตะกลึง-โนนสองพี่น้อง

  บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ระยะทาง 10 ก.ม. 1,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

290 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านโนนบ่อ  หมู่ที่  9

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัสท์ติกคอนกรีต

- - 2,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

 - 146 -



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

291 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัสท์ติกคอนกรีต จากถนนทางหลวง

จงัหวดัถงึหมู่บ้าน (บ้านนางสมศรี) หมู่ที่ 9

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

กวา้ง 4 ม. ยาว 2,000 ม. - - 2,400,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

292 กอ่สร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ

ด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา)             

สายล้าตากลึง บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

กอ่สร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ

ด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา)

- - 5,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

293 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9  สายโนนบ่อถงึ

โนนพรม

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล.กวา้ง 3.50 ม. ยาว 1,600 ม.  

หนา 0.15 ม.

- -  1,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

294 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 สายปู่ตาถงึ

วดัคอหงษ์

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 3 ม. ยาว 55 ม. หนา 

0.15 ม.หรือมพีื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่

น้อยกวา่ 165 ตร.ม. ตามแบบรูปรายการ

งานกอ่สร้างที่ อบต.ล้าคอหงษ์ก้าหนด

- - 97,300  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

295 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 สายเลียบ

คลอง จากบ้านนางละมอ่ม ถงึล้าตากลึง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 3 ม. ยาว 50 ม. หนา 

0.15 ม.

 100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

296 ถนน คสล. หมู่ที่ 9 สายขา้งบ้านนางน้อย เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คลส.   กวา้ง 3 ม. ยาว 110 ม. หนา 

0.15 ม.

- -  100,000  ร้อยละความ

พงึพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อยละ 

65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

297 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

เรียบคลองล้าตากลึง บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปริมาณงานร้ือถนนเดิม พร้อมเติมหินคลุกปรับ

ระดับปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่ 24 ลบ.ม. 

วางท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.จ้านวน 1 แถว ๆ ละ 8

 ท่อน พร้อมเทถนนคอนกรึตเสริมเหล็กทับ 

กวา้ง 3.50 ม. ยาว 60 ม. หนาไม่น้อยกวา่ 0.15

 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 210 ตร.ม.

- 138,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

298 ปรับปรุง ถนน คสล.จากทางหลักหน้า

โรงเรียนบ้านคอหงษ-์ศาลตาปู่ บ้านโนน

บ่อ หมู่ที่ 9

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปรับปรุง ถนน คสล.จากทางหลักหน้า

โรงเรียนบ้านคอหงษ-์ศาลตาปู่

- 200,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

299 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุกสายเรียบ

คลองบ้านโนนบ่อ – บ้านโนนพรม  บ้าน

โนนบ่อ  หมู่ที่ 9

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ลงหินคลุก ขนาดกวา้ง 4.50 เมตร 

ระยะทางยาวรวม  208.00 เมตร หนาเฉล่ีย

 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 936.00 

ตร.ม. รวมปริมาตรหินคลุกไมน่้อยกวา่ 

140.00 ลบ.ม. (คิวแน่น) พร้อมบดอดัทับ

แน่นด้วยเคร่ืองจกัร แบบเลขที่ 17/2562  

99,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

300 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 สาย จากหมู่บ้าน

โนนบ่อ ถงึ ฟิชชิ่งปาร์ค

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม.ยาว 700 ม. หนา 

0.10 ม.

- 120,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

301 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 สายจาก 

ถนนลาดยางเรียบถนนล้าห้วยตากลึง ถงึ 

โนนตะกั่ว  ต.เมอืงปราสาท

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 4 ม.ยาว 2,000 ม. หนา

 0.10 ม.(สองฝ่ังล้าห้วย)

- - 660,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

302 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 จาก บล็อกคอนเวริส์

 ผ่านฟิตชิ่งปาร์ค ถงึ โนนสะแก

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม.ยาว 350  ม. หนา 

0.30 ม. พร้อมวางท่อระบายน้้า

- - 100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

303 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุกสายทิศใต้

ปั๊มน้้ามนับ้านโนนบ่อ ณ บ้านโนนบ่อ  

หมู่ที่ 9

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ลงหินคลุก ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 

ระยะทางยาวรวม 313.00 เมตร หนาเฉล่ีย 

0.10 เมตร รวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 939.00 

ตร.ม. รวมปริมาตรหินคลุกไมน่้อยกวา่ 

140.00 ลบ.ม.(คิวแน่น)  พร้อมบดอดัทับ

แน่นด้วยเคร่ืองจกัร แบบเลขที่ 18/2562  

99,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

304 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 สายเลียบคลองติด

ศาลาประชาคมถงึฝ่ังคลองล้าคอหงษ์

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม.ยาว 2,000  ม. หนา

 0.10 ม.

- - 630,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

305 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 สายจากนานาย

เหล่ียม ถงึ นาโนนจาน

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม.ยาว 1,500  ม. หนา

 0.10 ม.

- - 472,500  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

306 ถนนหินคลุก  สายนานายสนอง           

กลัยาณรุจน์  ถงึ นานายนัด  ถาดครบุรี 

บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม. ยาว 2,000 ม. หนา

 0.10 ม.

- - - 300,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

307 ถนนหินคลุก จากนานายเฉลิม บุญด่าน

กลาง -นานางหวา้ จงพ่วงกลาง บ้านโนน

บ่อ หมู่ที่ 9

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม. ยาว 400 ม. หนา 

0.10 ม.

- - - 90,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

308 ถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายจากฝายนายล้อม 

ถงึ นานายชชูาติ

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนลูกรัง กวา้ง  3 ม. ยาว 150 ม. - 30,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

309 คันดินกั้นน้้ารอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 เพื่อป้องกนัน้้าท่วม เสริมคันดินกั้นน้้ารอบหมู่บ้าน และถนนสาย

เลียบคลองทิศใต้หมู่บ้านพร้อมซ่อมแซม

ถนนป้องกนัน้้าท่วมจากสามแยกไปฟิชชิ่ง

ปาร์ค จากบ้านนายเหล่ียมถงึบ้านนางมะลิ

500,000        ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ  50

ป้องกนัน้้าท่วม กองชา่ง

310 จดัสวนสุขภาพ พร้อมเคร่ืองออกก้าลัง

กายกลางแจง้ หมู่ที่  9

เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มี

ร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์

จดัให้มสีวนสุขภาพพร้อมเคร่ืองออกก้าลัง

กายกลางแจง้บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน

- - 100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

ประชาชนมสุีขภาพ

ร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์

กองชา่ง

 - 151 -



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

311 กอ่สร้างร้ัวรอบศาลาประชาคม หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนได้ใชป้ระโยชน์ในที่

สาธารณะอยา่งคุ้มค่า

กอ่สร้างร้ัวรอบศาลาประชาคม หมู่บ้าน หมู่

ที่ 9

- 150,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ  50

ประชาชนมสีถานที่จดั

ประชมุและท้ากจิกรรม

อื่นๆ ร่วมกนั

กองชา่ง

312 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 เพื่อพัฒนาระบบประปาให้มคุีณภาพ ระบบประปาอนามยัหมู่บ้าน - -  200,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

ประชาชนมรีะบบประปา

ที่มคุีณภาพ

กองชา่ง

313 ขดุสระน้้าสาธารณะบริเวณโคกดอนกรอก

 หมู่ที่ 10

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ขดุสระน้้าสาธารณะบริเวณโคกดอนกรอก - - - 50,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

หมู่ที่ 10
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

314 ขดุสระน้้าหนองกุ่ม หมู่ที่ 10 เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ขดุสระน้้าหนองกุ่ม ทิศเหนือ กวา้ง 125 ม.

 ทิศใต้ กวา้ง 117 ม. ทิศตะวนัออก กวา้ง 

74 ม. ทิศตะวนัตก กวา้ง 53 ม. ลึกเฉล่ีย 3 

เมตร Slope 1:1:5 ปริมาตรดินขดุ 4,532 

ลบ.ม. หรือมพีื้นที่ดินขดุไมน่้อยกวา่ 7,353 

ตร.ม. พร้อมปรับเกรดเกล่ียเพิ่มคันดิน

โดยรอบสระให้เรียบร้อยแบะติดต้ังป้าย

โครงการ (ตามแบบ อบต.ล้าคอหงษ)์

- - - 222,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

315 กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10  ถนนรอบ

หมู่บ้าน

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 4 ม. ยาว 550  ม. หนา 

0.15 ม.  พร้อมวางท่อ ขนาด 0.30 X 1 ม. 

5 ท่อน จ้านวน 3 จดุ พร้อมยาแนวท่อ

- - 400,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

316 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านโนนกราด หมู่ที่  10

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัสท์ติกคอนกรีต

- - 1,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

317 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 สาย สาม

แยกหมู่บ้าน ถงึ ถนนลาดยาง ถงึนานาย

ถนอม กล่ินหอม

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 4 ม. ยาว 40  ม. หนา 

0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 160 ตร.

ม.ตามแบบรูปรายการงานกอ่สร้างที่ อบต.

ล้าคอหงษ์ก้าหนด

- - 93,400  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

318 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 สาย จากนา

นายสุบิน หวงัรวมกลาง ถงึ แปลงเกษตร

หมู่บ้าน

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 3 ม. ยาว 500  ม. หนา 

0.15 ม.

- - 100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

319 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

แยกจากถนนลาดยาง เขา้มาตัวหมู่บ้าน 

บ้านโนนกราด  หมู่ที่ 10

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปริมาณงานถนน กวา้ง 4 ม. ยาว 100 ม. 

หนาไมน่้อยกวา่ 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่

น้อยกวา่ 400 ตร.ม.

- 228,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

320 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุกสายบ้าน

นางสาวสมหมาย–นานางม ิ บ้านโนน

กราด  หมู่ที่ 10

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ลงหินคลุก  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาวรวม  355.00  เมตร หนา

เฉล่ีย 0.10 เมตร  รวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 

1,065.00 ตร.ม. รวมปริมาตรหินคลุกไม่

น้อยกวา่ 159.00 ลบ.ม. (คิวแน่น)  พร้อม

บดอดัทับแน่นด้วยเคร่ืองจกัร  แบบเลขที่ 

19/2562 (ทถ.นม. 01-105)

113,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

321 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายปากทาง

บ้านนายเด็จ มุ่งเครือกลาง  บ้านโนน

กราด  หมู่ที่ 10

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ขนาดผิวคอนกรีต กวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 

50.00 เมตร  หนาไมน่้อยกวา่  0.15  เมตร

 หรือรวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 150.00 ตร.ม. 

แบบเลขที่ 20/2562  (ทถ.นม. 01-201)

87,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

322 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 10  สายสามแยก

หมู่บ้าน - ถนนลาดยาง บริเวณนานาย

ถนอม กล่ินหอม

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม. ยาว 700 ม. หนา 

0.20 ม.

- - 100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

323 กอ่สร้างถนนหินคลุก สายแปลงเกษตร – 

นานางไพรี  หมู่ที่ 10  บ้านโนนกราด

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 538.00 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.10  เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่

น้อยกวา่ 1,614.00 ตร.ม. ปริมาตรหินคลุก 

242.00 ลบ.ม.(คิวแน่น) พร้อมปรับเกรด

เกล่ียบดทับแน่นให้เรียบร้อย พร้อมติดต้ัง

ป้าย โครงการ จ้านวน 1 ป้าย  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ล้าคอหงษ์  

ก้าหนด)

170,000 - - -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

324 กอ่สร้างถนนดิน หมู่ที่ 10 จากแปลง

เกษตรถงึนานายอรุณ

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนดิน  กวา้ง  3 ม. ยาว 500  ม. หนา 

0.50  ม.

- - 60,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

325 กอ่สร้างถนนดิน หมู่ที่ 10 สายหน้าบ้าน

นายชอุ่ม  มุ่งฝากกลาง ถงึนานายเด็จ  มุ่ง

เครือกลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนดิน  กวา้ง  3 ม. ยาว 300  ม. หนา 

0.40  ม.

- - 89,100  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

326 กอ่สร้างรางระบายน้้าไหล่ถนนบริเวณ

รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 11

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั ยาว 4,000 ม. - - - 500,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

หมู่บ้านมรีะบบระบายน้้า

ที่ดี น้้าไมท่่วมขงั

กองชา่ง

327 ขยายท่อเมนต์ประปา บ้านดอนพรหมสร

 -บ้านสะพาน หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนมรีะบบประปาใชใ้น 

หมู่บ้าน

ขยายท่อเมนต์ประปา - 300,000 -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

หมู่บ้านมรีะบบประปาใช้ กองชา่ง

328 กอ่สร้างบล็อกคอนเวร์ิส หมู่ที่ 11บริเวณ

คลองจกิ ถงึ ล้าชะเนียง

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั ปากกวา้ง 1.5 ม. ยาว 5 ม. ลึก 1.50 ม. 

จ้านวน 2 ชอ่งทาง

- - - 200,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

หมู่บ้านมรีะบบระบายน้้า

ที่ดี น้้าไมท่่วมขงั

กองชา่ง

329 กอ่สร้าง วางท่อระบายน้้า พร้อมบ่อพัก 

สายเรียบทางหลวงสาย 2067 (โนนสูง-

บ้านขาม)-ตรงขา้มวดับ้านดอนผวา (2 

ชว่ง)  บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั วางท่อระบายน้้าเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 ม. 

ระยะทาง 38 ม. บ่อพัก จ้านวน 3 บ่อ

- 112,000 -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

หมู่บ้านมรีะบบระบายน้้า

ที่ดี น้้าไมท่่วมขงั

กองชา่ง

หมู่ที่ 11
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

330 ขดุลอกล้าคลองจกิ บ้านดอนพรหมสร 

หมู่ที่ 11

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

กวา้ง  8  ม. ระยะทาง 4,350 ม. (ขนยา้ย

ดิน)

1,700,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

331 ขดุลอกสระหนองหัวชา้ง บ้านดอนพรหม

สร หมู่ที่ 11

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

กวา้ง  7x7  ม. ลึก 4 ม.  200,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

332 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่

 11

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัสท์ติกคอนกรีต

- - 4,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

333 ปรับปรุงด้านขา้งถนนเดิม ฝ่ังขวามอื 

(ถนนสายบ้านดอนพรหมสร-บ้านมะรุม) 

บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11

เพื่อให้มไีหล่ทางที่ได้มาตรฐาน ปริมาณงานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่

น้อยกวา่ 333 ตร.ม.หนาไมน่้อยกวา่ 0.15 ม.

187,000   ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 มไีหล่ทางถนนที่ได้

มาตรฐาน

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

334 กอ่สร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวง  – 

 ระบบประปาหมู่บ้านดอนพรหมสร  หมู่ที่

  11

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว 350.00  เมตร  

หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 

1,400.00  ตร.ม.

 -  740,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

335 กอ่สร้างถนน คสล. หมทูี่ 11  สายจากปู่

ตา ถงึ นานางถวลิ

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 4 ม. ยาว 72 ม. หนา 

0.15 ม.

- 149,760  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

336 กอ่สร้างถนน คสล. สายขา้งฉางขา้ว-ส่ี

แยกโคกเพชร - ถนนทางไปมะรุม บ้าน

ดอนพรหมสร หมู่ที่ 11

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล กวา้ง 4 ม ยาว 400 ม. หนาไม่

น้อยกวา่ 0.15 ม. ลูกรังไหล่ทาง 0.30 ม. 

หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 1,600 ตร.ม. 

รายละเอยีดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนก้าหนด

855,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

337 ถนน คสล. หมู่ที่ 11 สายบ้านนางปรียา 

วานสิน ถงึ บ้านนายธวชัชยั กรรณิกากลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล.  กวา้ง 3 ม. ยาว 80 ม. หนา 

0.15 ม.

50,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

338 ถนน คสล.  หมู่ที่ 11 สายบ้านนายจวง 

มุ่งซ้อนกลางถงึบ้านนางทองด้วง ยงตา

กลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล.  กวา้ง 3 ม. ยาว 68 ม. หนา 

0.15 ม.

50,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

339 ถนนหิน คสล. หมู่ที่ 11 สายบ้านนางสม

จติร เนียรสันเทียะ

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล.  กวา้ง 3 ม. ยาว 70 ม. หนา 

0.15 ม.

- 50,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

340 กอ่สร้างถนน คสล. สายบ้านนายรณชยั-

วดัน้อย บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล.  กวา้ง 4 ม.ยาว 120 ม.หนา 

0.15 ม.

 290,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

341 กอ่สร้างถนนหินคลุก สายบ้านนางจวง – 

บ้านนางทองด้วง หมู่ที่ 11  บ้านดอน

พรหมสร

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ขนาดกวา้ง  2.50 เมตร  ยาว 65.00 เมตร 

 หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่

น้อยกวา่ 162.50 ตร.ม. ปริมาตรหินคลุก 

24.00 ลบ.ม. (คิวแน่น) พร้อมปรับเกรด

เกล่ียบดทับแน่นให้เรียบร้อย (รายละเอยีด

ตามแบบ อบต.ล้าคอหงษ์  ก้าหนด)

16,000 - - -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

342 กอ่สร้างถนนหินคลุก  สายบ้านนางสม

จติร–นางละมดุ หมู่ที่ 11 บ้านดอนพรหม

สร

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ขนาดกวา้ง  2.00 เมตร  ยาว 88.00 เมตร 

 หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่

น้อยกวา่ 176.50 ตร.ม.ปริมาตรหินคลุก 

26.00 ลบ.ม. (คิวแน่น) พร้อมปรับเกรด

เกล่ียบดทับแน่นให้เรียบร้อย (รายละเอยีด

ตามแบบ อบต.  ล้าคอหงษ์  ก้าหนด)

18,000 - - -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

343 กอ่สร้างถนนหินคลุก สายบ้านนางปรียา –

 นายธวชัชยั หมู่ที่ 11 บ้านดอนพรหมสร

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ขนาดกวา้ง  3.00 เมตร  ยาว 80.00 เมตร 

 หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่

น้อยกวา่ 240.00 ตร.ม. ปริมาตรหินคลุก 

36.00 ลบ.ม. (คิวแน่น) พร้อมปรับเกรด

เกล่ียบดทับแน่นให้เรียบร้อย (รายละเอยีด

ตามแบบ อบต.ล้าคอหงษ์  ก้าหนด)

26,000 - - -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

344 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 บริเวณท่าขา้มถงึ

ล้าชะเนียง   2 ฝ่ัง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก   กวา้ง 4 ม. ยาว 5,000 ม.

หนา 0.20 ม.

- 600,000   ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

345 ถนนหินคลุก  หมู่ที่ 11 สายหน้าบ้าน

ดอนพรหมสร -  บ้านตาหวอย

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก  กวา้ง 4 ม. ยาว 900 ม. หนา

 0.15 ม.

- 378,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

346 กอ่สร้างหินคลุก หมู่ที่ 11 สายหน้าสวน

นางบุญพร้อม มุ่งฝอยกลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก  กวา้ง  3 ม. ยาว 92  ม. หนา

 0.50  ม.

- - 50,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

347 ถนนหินคลุก สายล้าคลองจกิ จากล้า

ชะเนียง-หนองสะแก  บ้านดอนพรหมสร 

หมู่ที่ 11

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม. ยาว 4,350 ม.   

หนา  0.10 ม.

1,500,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

348 ถนนหินคลุก สายวดัน้อย-โนนพะงาด 

บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม. ยาว 700 ม.   หนา

  0.10 ม.

250,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

349 ถนนหินคลุก สายบ้านนายบาง มุ่งยอ่ม

กลาง  บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม. ยาว 85 ม.   หนา 

 0.10 ม.

 35,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

350 ถนนหินคลุก สายบ้านนางสุนทร มุ่งปั่น

กลาง บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม. ยาว 80 ม.   หนา 

 0.10 ม.

32,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

351 ถนนหินคลุก สายบ้านนางปราณี มุ่งรวย

กลาง  บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม. ยาว 90 ม.   หนา 

 0.10 ม.

35,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

352 ถนนหินคลุก สายบ้านนายราด มุ่งฝอย

กลาง  บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม. ยาว 40 ม.   หนา 

 0.10 ม.

16,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

353 ถนนหินคลุก สายบ้านนายจ้าลอง  มุ่งปั่น

กลาง  บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม. ยาว 50 ม.   หนา 

 0.10 ม.

20,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

354 กอ่สร้างถนนดิน สายติดทางหลวง

หมายเลข 2067 (โนนสูง-บ้านขาม) - 

สวนนางพะเยาว ์มุ่งซ้อนกลาง บ้านดอน

พรหมสร หมู่ที่ 11

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปริมาณงานกวา้ง 3 ม. ยาว 60 ม. สูงไม่

น้อยกวา่ 1 ม. รวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 180 

ตร.ม. รวมปริมาตรดินไมน่้อยกวา่ 336 ลบ.

ม. (ค่ายบุตัวงานดิน) พร้อมบดอดัทับแน่น

ด้วยเคร่ืองจกัร

50,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

355 ติดต้ังฝ้าเพดานอาคารศาลาประชาคม

หมู่บ้าน (ฝ้าฉาบเรียบ) หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนได้ใชป้ระโยชน์ในที่

สาธารณะอยา่งคุ้มค่า

ติดต้ังฝ้าฉาบเรียบ โครงสร้าง TC กวา้ง 12 

ม. ยาว 30 ม.

- 110,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

ประชาชนมสีถานที่จดั

ประชมุและท้ากจิกรรม

อื่นๆ ร่วมกนั

กองชา่ง

356 ติดต้ังประตูอลูมเินียมกระจกบ้านเล่ือน 

หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนได้ใชป้ระโยชน์ในที่

สาธารณะอยา่งคุ้มค่า

กวา้ง 4 ม. สูง 2.3 ม. - 20,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

ประชาชนมสีถานที่จดั

ประชมุและท้ากจิกรรม

อื่นๆ ร่วมกนั

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

357 จดัท้าป้ายชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่  11 เพื่อความสวยงามและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

จดัท้าป้ายชื่อหมู่บ้าน สายมะรุม-บ้านดอน

พรหมสร

- - 90,000 ป้ายชื่อชมุชน ชมุชนเป็นระเบียบ

เรียบร้อย

กองชา่ง

358 กอ่สร้างประตูปิด-เปิดน้้า คสล. บริเวณ

สามแยกเหมอืงส่งน้้าคุ้มหนองโพธิ ์หมู่ที่ 

12

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั ประตูปิด-เปิดน้้า คสล. จ้านวน 1 จดุ - - 100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

หมู่บ้านมรีะบบระบายน้้า

ที่ดี น้้าไมท่่วมขงั

กองชา่ง

359 วางท่อระบายน้้าสายหน้าบ้านนายจรัญ 

หวงัก้ากลาง - หน้าบ้านนางเทียม จมีอิ่ม

กลาง  หมู่ที่ 12

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั  ท่อขนาด หน้ากวา้ง 100 ซม. จ้านวน  100

  ท่อน

- -   80,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

หมู่บ้านมรีะบบระบายน้้า

ที่ดี น้้าไมท่่วมขงั

กองชา่ง

360 ซ่อมแซมบ้ารุงรักษาประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่

 12

เพื่อปรับปรุงระบบน้้าประปาให้มี

คุณภาพส้าหรับอปุโภคบริโภค

ระบบประปาในหมู่บ้าน - -  200,000   ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

ประชาชนมแีหล่ง  กกั

เกบ็น้้าไวส้้าหรับอปุโภค 

 บริโภค

กองชา่ง

หมู่ที่ 12
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

361 ขยายท่อเมนต์ประปา บ้านหนองเครือ

ชดุ-คุ้มหนองโพธิ ์บ้านหนองเครือชดุ

พัฒนา  หมู่ที่ 12

เพื่อขยายทอเมนต์ประปา ให้

ประชาชนได้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ

ขยายท่อเมนต์ประปา - 500,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

ประชาชนมแีหล่ง  กกั

เกบ็น้้าไวส้้าหรับอปุโภค 

 บริโภค

กองชา่ง

362 ขยายท่อเมนต์ประปา บ้านหนองเครือ

ชดุ-คุ้มบ้านโกรก บ้านหนองเครือชดุ

พัฒนา  หมู่ที่ 12

เพื่อขยายทอเมนต์ประปา ให้

ประชาชนได้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ

ขยายท่อเมนต์ประปา - 400,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

ประชาชนมแีหล่ง  กกั

เกบ็น้้าไวส้้าหรับอปุโภค 

 บริโภค

กองชา่ง

363 กอ่สร้างรางระบายน้้ารอบหมู่บ้าน   หมู่ที่

 12

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั ยาว 4,000 ม.  (รวมคุ้มหนองโพธิ)์ - -  500,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

หมู่บ้านมรีะบบระบายน้้า

ที่ดี น้้าไมท่่วมขงั

กองชา่ง

364 วางท่อระบายน้้า บริเวณฝายน้้าล้น (บ้าน

หนองเครือชดุพัฒนา) หมู่ที่ 12

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั  ท่อขนาด หน้ากวา้ง 80 ซม. จ้านวน  33  

ท่อน

-  90,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

หมู่บ้านมรีะบบระบายน้้า

ที่ดี น้้าไมท่่วมขงั

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

365 กอ่สร้างฝายน้้าล้นบริเวณฝายเดิม (บ้าน

หนองเครือชดุพัฒนา) หมู่ที่ 12

เพื่อการระบายน้้าที่ดีป้องกนัน้้าท่วมขงั กอ่สร้างฝายน้้าล้นบริเวณฝายเดิม - -  450,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

หมู่บ้านมรีะบบระบายน้้า

ที่ดี น้้าไมท่่วมขงั

กองชา่ง

366 ซ่อมสร้างถนนลาดยางเดิม ปูผิวทับด้วย

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกบ้านหนอง

เครือชดุ-โรงเรียนบ้านกระถนิหนองเครือ

ชดุ บ้านหนองเครือชดุพัฒนา หมู่ที่ 12

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปริมาณงานถนน กวา้ง 4.50 ม. ยาง 364 ม.

 หนาไมน่้อยกวา่ 0.05 ม. รวมพื้นที่ไมน่้อย

กวา่ 1,638 ตร.ม.

- 725,000 -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

367 กอ่สร้างถนนลาดยาง หมู่ที่  12 สายบ้าน

โนนกราด ถงึ บ้านหนองเครือชดุพัฒนา

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนลาดยางขนาดกวา้ง  8  เมตร  ยาว  

1,500  ม. หนา  0.15  ม.

-  990,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

368 กอ่สร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ

ด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา)  สายหนอง

เครือชดุพัฒนา-หลุมปูน บ้านหนองเครือ

ชดุพัฒนา หมู่ที่ 12

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

กอ่สร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ

ด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา)

- - 5,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

369 กอ่สร้างถนนลาดยาง เสริมผิว Asphaltic

 Concrete  สายแยกบ้านนายสุขมุ  

ทองค้า – บ้านนายทองคูณ  ออ่นสันเทียะ

  หมู่ที่ 12

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 1,040  เมตร  -  - 1,730,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

370 กอ่สร้างถนน คสล. สายแยกบ้านนายสุขมุ

  ทองค้า – บ้านนายทองคูณ  ออ่น

สันเทียะ  หมู่ที่ 12

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 363  เมตร  -  - 1,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

371 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัสท์ติกคอนกรีต  บ้านหนองเครือชดุ

พัฒนา หมู่ที่ 12

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัสท์ติกคอนกรีต

98,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

372 กอ่สร้างถนน คสล. สายนายเอื่ยม  สุข

กลาง – บ้านสีฟัน  อ้าเภอโนนไทย ณ 

บ้านหนองเครือชดุพัฒนา  หมู่ที่ 12

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

กวา้ง 4.00  เมตร   ยาว 55.00  เมตร หนา

  0.05  เมตร

  -  -  - 98,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

373 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

แยกบ้านนายสุขมุ  ทองค้า – บ้านายทอง

คูณ   ออ่นสันเทียะ  หมู่ที่ 12

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 363.00  เมตร

 หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 

1,815.00  ตร.ม.

 -  - - 1,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

374 กอ่สร้างถนน คสล.  หมู่ที่  12 จากหน้า

บ้านนางสาวส้าราญ  นาคหนองหาญ ถงึ 

ถนนเขตติดต่อกบัหมู่ 7 หนองเครือชดุ

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 4 ม. ยาว 70 ม. หนา 

0.15 ม.

- -  100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

375 กอ่สร้างถนน คสล. สายบ้านนายน่วม  มุ่ง

องิกลาง – ระบบประปา หมู่ที่ 12  บ้าน

หนองเครือชดุพัฒนา

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ขนาดผิวคอนกรีต กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่

ไมน่้อยกวา่ 280.00 ตร.ม.ปริมาตรคอนกรีต

 42.00 ลบ.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกวา้ง

เฉล่ียขา้งละ 0.30 เมตร พร้อมติดต้ังป้าย

โครงการ จ้านวน 1 ป้าย  (รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.ล้าคอหงษ์  ก้าหนด)

162,000 - - -  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

376 กอ่สร้างถนน คสล.  หมู่ที่  12 จากถนน

คอนกรีตหน้าบ้านนายอึ่ง มุ่งชดิกลาง ถงึ 

ทางสาธารณะหน้าบ้านนางแฉล้ม  ศร

อนิทร์

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 3 ม. ยาว 40 ม. หนา 

0.10 ม. พร้อมวางท่อ  ขนาด 0. 20 ม. 

จ้านวน 5 ท่อน

-  80,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

377 กอ่สร้างถนน คสล.  หมู่ที่  12  หน้าบ้าน

นายบุญเล้ียง  มุ่งชว่ยกลาง ถงึ หน้าบ้าน

นายประวทิย ์โพธิก์ลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 

0.15 ม.

- - 2,080,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

378 กอ่สร้างถนน คสล.  หมู่ที่  12 ต่อจาก

คอนกรีตเดิมหน้าบ้านนางแต้ม มุ่งโตกลาง

 ถงึ เหมอืงส่งน้้าคุ้มหนองโพธิ์

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา 

0.15 ม.

- -  50,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

379 กอ่สร้างถนน คสล.  หมู่ที่  12 จากบ้าน

นายน่วม มุ่งองิกลาง รอบฝ่ังสระน้้ากลาง

หมู่บ้าน-ประปาหมู่บ้านสุดเขตสาธารณะ 

ติดคอนกรีตเดิมหน้าบ้านนายโปย  หวงั

รวมกลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 4 ม. ยาว 160 ม. หนา 

0.15 ม.

- - 332,800  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

380 ถนนหินคลุก  หมู่ที่ 12  สายถนนลาดยาง

ไปเหมอืงส่งน้้าบ้านคู

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม. ยาว 1,185 ม. 

หนาไมน่้อยกวา่  0.10 ม. รวมปริมาตรหิน

คลุกไมน่้อยกวา่ 533.25 ลบ.ม. (คิวแน่น) 

พร้อมบดอดัทับแน่นด้วยเคร่ืองจกัร

- 400,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

381 ถนน หินคลุก หมู่ที่ 12  เร่ิมฝ่ังสระน้้า 

บ้านหนองเครือชดุพัฒนา ถงึเขตติดต่อ

บ้านหลุมปูน ต.ถนนโพธิ ์อ.โนนไทย

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนน คสล. กวา้ง 4 ม. ยาว 2,000 ม.  หนา

 0.20 ม.

-  5,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

382 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุกสายแยก

ตรงขา้มศาลาประชาคม – บ้านกระถนิ  

บ้านหนองเครือชดุพัฒนา หมู่ที่ 12

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ลงหินคลุก ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  

ระยะทางยาวรวม  1,200.00 เมตร  หนา

เฉล่ีย 0.10 เมตร  บดอดัทับแน่นด้วย

เคร่ืองจกัร ตามแบบรูปรายงานกอ่สร้างที่ 

อบต.ล้าคอหงษ์ก้าหนด

162,000 98,300  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

383 ถนนหินคลุก  หมู่ที่ 12  สามแยกหน้า

บ้าน ผอ.สุรัตน์ มุ่งองิกลางถงึถนนเหมอืง

เขตติดต่อต้าบลพะงาด

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 4 ม. ยาว 1,700 ม.  

หนา 0.20 ม.

-  714,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

384 ถนนหินคลุก  หมู่ที่ 12 จากถนน

สาธารณบ้านกระถนิถงึฝายน้้าล้นคุ้ม

หนองโพธิ์

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 4 ม. ยาว 1,000 ม.  

หนา 0.20 ม.

- - - 420,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

385 ถนนหินคลุก  หมู่ที่ 12 สายสามแยกไป

สวนนราภทัร (สวนเศรษฐกจิพอเพียง) ถงึ

 จดุเชื่อมต่อต้าบลเมอืงปราสาท

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม. ยาว 4,500 ม. หนา

  0.20 ม.

- - - 7,400,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

386 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 สายหนองเครือชดุ

ถงึหลุมปูน จากแยกนานางบุญยงั ชว่ย

กลาง ถงึนานายสนั่น มุ่งหามกลาง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนหินคลุก กวา้ง 3 ม. ยาว 600 ม. หนา 

 0.15 ม.

- - 100,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

387 กอ่สร้างถนนหินคลุกสายสวนนภาภทัร 

บ้านหนองเครือชดุพัฒนา หมู่ที่ 12 ไป

ฝายน้้าล้น บ้านหนองเครือชดุ หมู่ที่ 7

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปริมาณงานถนน กวา้ง 3 ม. ยาว 400 ม. 

หนาไมน่้อยกวา่ 0.10 ม. รวมพื้นที่ไมน่้อย

กวา่ 1,200 ตร.ม. พื้นที่รวมปริมาตรหินคลุก

ไมน่้อยกวา่ 180 ลบ.ม. (คิวแน่น) พร้อมบด

อดัทับแน่นด้วยเคร่ืองจกัร

- 150,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

388 ถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บริเวณเหมอืงน้้าบ้าน

คูถงึที่นายกลุ

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนลูกรัง    กวา้ง 4 ม. ยาว 2,500 ม. 

หนา 0.20 ม.พร้อมวางท่อระบายน้้า จ้านวน

 2 จดุ

210,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

389 ถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 สายเขตติดต่อ บ้านคู

ถงึถนนสายบ้านหลุมปูน

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนลูกรัง  กวา้ง 4 ม.ยาว 2,000 ม. หนา 

0.20 ม.

250,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

390 กอ่สร้างถนนดิน หมู่ที่ 12  สายตรงขา้ม

บ้านนายมานะ  มุ่งห้องกลางถงึนา

คุณนายปุ๊ก

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนดิน  กวา้ง  5 ม. ยาว 400  ม. หนา 1 

 ม. พร้อมวางท่อจ้านวน 3 จดุๆละ 6 ท่อน 

หน้ากวา้ง 40 ซม.

- - 180,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

 - 173 -



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

391 ถนนดิน หมู่ที่ 12 สายคุ้มหนองโพธิ-์ห้วย

ช้าแหละหวา้

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนดิน กวา้ง 3 ม. ยาว 1,000 ม. หนา    

1 ม.

- - 150,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

392 ถนนดินทับด้วยหินคลุก หมู่ที่ 12 สาย

เลียบเหมอืงหนองเครือชดุ-ฝายน้้าล้น    2

 ฝ่ัง

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ถนนดินทับด้วยหินคลุก กวา้ง 3 ม. ยาว  

1,800 ม.  หนา 0.50 ม.

- 250,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

393 ถนนดิน หมู่ที่ 12 จากถนนกกรักเขต

ติดต่อบ้านกระถนิ  ถงึ เหมอืงส่งน้้าบ้าน

กระถนิ

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

กวา้ง 4 ม. ยาว 1,000 ม. สูง 0.50 ม. - - 396,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

394 กอ่สร้างอาคารแสดงนิทรรศการแหล่ง

โบราณคดีโนนบ้านจาก บ้านหนองเครือ

ชดุพัฒนา หมู่ที่ 12

เพื่อใชเ้ป็นอาคารแสดงนิทรรศการ

โบราณคดีโนนบ้านจาก

อาคารแสดงนิทรรศการแหล่งโบราณคดี

โนนบ้านจาก บ้านหนองเครือชดุพัฒนา หมู่

ที่ 12

6,050,000 6,050,000 6,050,000 6,050,000  อาคารแสดง

นิทรรศการ 1 

อาคาร

มอีาคารแสดงนิทรรศการ

โบราณคดีโนนบ้านจาก

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

395 กอ่สร้างถนนพาราแอสฟัลท์ สายหนอง

เครือชดุพัฒนา-หลุมปูน ต.ถนนโพธิ ์บ้าน

หนองเครือชดุพัฒนา หมู่ที่ 12

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

กอ่สร้างถนนพาราแอสฟัลท์ สายหนอง

เครือชดุพัฒนา-หลุมปูน ต.ถนนโพธิ์

- - 13,000,000 13,000,000 13,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

396 กอ่สร้างขยายปากทางเขา้ที่ท้าการ อบต. 

(ติดถนนลาดยาง) ทางหลวงสาย 2067

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

กอ่สร้างขยายปากทางเขา้ที่ท้าการ อบต. 

(ติดถนนลาดยาง) ทางหลวงสาย 2067 

จ้านวน 1 แห่ง

- 500,000 500,000 500,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

397 ปรับปรุง/ขยายเขตท่อเมนต์ระบบประปา

หมู่บ้านในความรับผิดชอบของ อบต.

ล้าคอหงษ์ หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 12

เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้มี

คุณภาพ

ปรับปรุง/ขยายเขตท่อเมนต์ระบบประปา

หมู่บ้านในความรับผิดชอบของ อบต.ล้าคอ

หงษ์ หมู่ที่ 1-12

1,200,000      1,200,000      1,200,000      1,200,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

ระบบประปาหมู่บ้าน

ได้รับการปรับปรุงและมี

การขยายระบบประปา

กองชา่ง

398 ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม

ภายในหมู่บ้าน ต.ล้าคอหงษ์ หมู่ที่ 1- หมู่

ที่ 12

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมภายใน

หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 -12 ต้าบลล้าคอหงษ์

     1,200,000      1,200,000      1,200,000      1,200,000      1,200,000  ร้อยละความ

พึงพอใชข้อง

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

ราษฎรสัญจรไปมาได้รับ

ความสะดวกปลอดภยั

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

399 กอ่สร้างลานกฬีา ต.ล้าคอหงษ์ หมู่ที่ 1- 

หมู่ที่ 12

เพื่อส่งเสริมการเล่นกฬีาของประชาชน

ในพื้นที่

ลานกฬีาในพื้นที่ต้าบลล้าคอหงษ์ ทุกหมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

ประชาชนในพื้นที่ได้รับ

การส่งเสริมให้เล่นกฬีา

กองชา่ง

400 กอ่สร้างอาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต้าบล

ล้าคอหงษ์

เพื่อสะดวกในการปฏบิัติงานและเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการให้บริการ

ประชาชน

บริเวณที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบล

ล้าคอหงษ์  ตามแบบมาตรฐานประเภท

อาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน

  แบบที่ สถ.ศพด. 2

- 2,205,000 2,205,000 2,205,000 2,205,000 อาคาร ศพด.

จ้านวน 1 แห่ง

มกีารปฏบิัติงานที่ดีมี

ประสิทธภิาพในการ

ปฏบิัติงานเพิ่มขึ้น

กองชา่ง

401 โครงการศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชวีติและ

ส่งเสริมอาชพีผู้สูงอาย ุ(ศพอส.)

เพื่อสะดวกในการปฏบิัติงาน และเป็น

ศูนยร์วมผู้สูงอายุ

กอ่สร้างศูนย ์ฯ  บริเวณที่ท้าการองค์การ

บริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อาคาร ศพอส.

จ้านวน 1 แห่ง

มสีถานที่ในการท้า

กจิกรรมร่วมกนั

กองชา่ง

402 กอ่สร้างอาคารเกบ็ของพร้อมห้องน้้า  

อบต.ล้าคอหงษ์

เพื่อสะดวกในการปฏบิัติงานและเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการให้บริการ

ประชาชน

กอ่สร้างอาคารเกบ็ของพร้อมห้องน้้า บริเวณ

 อบต.ล้าคอหงษ์ จ้านวน 1 แห่ง

500,000 500,000 500,000 อาคารเกบ็ของ

 1 อาคาร

มอีาคารเกบ็ของ กองชา่ง

403 กอ่สร้างอาคารจอดรถ  อบต. ล้าคอหงษ์ เพื่อสะดวกในการปฏบิัติงานและเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการให้บริการ

ประชาชน

อาคารจอดรถ  ณ  อบต. ล้าคอหงษ์   

จ้านวน  1  แห่ง

- 500,000 500,000 500,000 500,000 อาคารเกบ็รถ 

1 แห่ง

มอีาคารจอดรถเพื่อ

รองรับประชาชน

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

404 กอ่สร้างอาคารส้านักงานกองชา่ง อบต.

ล้าคอหงษ์

เพื่อสะดวกในการปฏบิัติงานและเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการให้บริการ

ประชาชน

อาคารส้านักงานกองชา่ง  ณ  อบต.         

ล้าคอหงษ์   จ้านวน  1  แห่ง

- 500,000 500,000 500,000 อาคาร

ส้านักงานกอง

ชา่ง 1 แห่ง

มอีาคารส้านักงานกองชา่ง กองชา่ง

405 กอ่สร้างอาคารส้านักงาน ปภ. อบต.    

ล้าคอหงษ์

เพื่อสะดวกในการปฏบิัติงานและเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการให้บริการ

ประชาชน

อาคารส้านักงาน ปภ.  ณ  อบต. ล้าคอหงษ์

   จ้านวน  1  แห่ง

- 500,000 500,000 500,000 อาคาร

ส้านักงาน ปภ.

 1 แห่ง

มอีาคารส้านักงาน ปภ. กองชา่ง

406 กอ่สร้างร้ัว รอบพื้นที่ ที่ท้าการ  อบต.

ล้าคอหงษ์

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 

ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบล

กอ่สร้างร้ัว รอบพื้นที่ ที่ท้าการองค์การ

บริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้ัว คลส.รอบ

พื้นที่ อบต.

อบต. มคีวามเหมาะสม  

และมบีรรยากาศที่เอื้อ

ต่อการปฏบิัติราชการ

กองชา่ง

407 จดัท้าป้ายชื่อหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน เพื่อความสวยงามและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

จดัท้าป้ายชื่อหมู่บ้าน ในต้าบลล้าคอหงษ์  

ทั้ง  12  หมู่บ้าน

100,000 100,000 100,000 100,000 ป้ายชื่อชมุชน 

จ้านวน 12 

หมู่บ้าน

ชมุชนเป็นระเบียบ

เรียบร้อย

กองชา่ง

408 ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ศาลา

ประชาคมหมู่บ้าน ต.ล้าคอหงษ์ หมู่ที่ 1- 

หมู่ที่ 12

เพื่อสถานที่จดัประชมุและท้ากจิกรรม

อื่นๆ เป็นระเบียบ  มมีาตรฐาน

ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน - 200,000 200,000 200,000 200,000 ศาลาประชาคม

 12 แห่ง

ศาลาประชาคมได้รับการ

ปรับปรุง ซ่อมแซม

กองชา่ง

409 ปรับปรุง/ซ่อมแซม หอกระจายขา่ว/ระบบ

เสียงตามสาย

เพื่อประชาสัมพันธข์อ้มลูขา่วสาร ปรับปรุง ซ่อมแซม หอกระจายขา่วระบบ

กระจายเสียง  ในพื้นที่ ต.ล้าคอหงษ์

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ปรับปรุงระบบ

กระจายเสียง

ประชาชนรับทราบขอ้มลู

ประชาสัมพันธ ์ขา่วสาร

ต่างๆ

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

410 ระบบกระจายน้้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

 ต.ล้าคอหงษ์ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12

เพื่อบรรเทาปัญหาภยัแล้ง และลด

ต้นทุนในการสูบน้้า

ระบบกระจายน้้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระบบกระจาย

น้้าด้วย

พลังงาน

แสงอาทิตย์

บรรเทาปัญหาภยัแล้ง 

และลดต้นทุนในการสูบน้้า

กองชา่ง

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ

ปฏบิัติงานภายในส้านักงานองค์การ

บริหารส่วนต้าบล

 - ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซม

ทรัพยสิ์นหรือครุภณัฑ์/ทรัพยสิ์นอื่น ๆ ของ

 อบต.

160,000 160,000 100,000 100,000 100,000 ครุภณัฑ์ 

สามารถใชง้าน

ได้ดี

 - บ้ารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภณัฑ์ฯลฯ ให้

ใชง้านได้ตามปกติ

ส้านักปลัด/

กองชา่ง

2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน ที่ท้า

การองค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์

เพื่อสะดวกในการปฏบิัติงานและการ

ให้บริการประชาชน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน ที่ท้า

การองค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์

500,000 700,000 500,000 500,000 การ

บริหารงานที่ดี 

 มปีระสิทธภิาพ

อบต.  มคีวามสะดวก

เหมาะสม  และมี

บรรยากาศที่เอื้อต่อการ

ปฏบิัติราชการ

กองชา่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา         ผลลัพธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รับ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

   2.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิ์น อบต.ล าคอหงษ์

เพื่อให้การด าเนินงานด้านการพัฒนา

จดัเกบ็รายได้มปีระสิทธภิาพยิ่งขึ้น

รายละเอยีดตามโครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การจดัเกบ็

รายได้มี

ประสิทธภิาพ

1.  งานทะเบียนแผนทีภ่าษีและ

ทะเบียนทรัพย์สินด าเนินไปอย่าง

ถูกต้องมีประสิทธภิาพ    

2.  ระบบการจดัเก็บข้อมูลที่

ถูกต้องสมบูรณ์

กองคลัง

2 อดุหนุนหน่วยงานรัฐ เอกชน และกลุ่ม

องค์กรต่าง ๆ

เพื่อให้การปฏบิัติราชการเป็นไปในทาง

เดียวกนั และเกดิประโยชน์แก่

ประชาชน

อดุหนุนให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และ

กลุ่มองค์กรต่าง ๆ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การ

บริหารงานที่ดี 

 มปีระสิทธภิาพ

อดุหนุนหน่วยงานอื่น

เพื่อให้การปฏบิัติราชการ

เป็นไปในทางเดียวกนั

ส านักงาน

ปลัด

3 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

กจิกรรมอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ระดับครัวเรือน ระดับชมุชน และระดับ 

อปท.

เพื่อส่งเสริมการน าหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียงมาใช้

ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

กจิกรรมอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ระดับครัวเรือน ระดับชมุชน และระดับ 

อปท.

50,000 50,000 20,000 20,000 20,000 การ

บริหารงานที่ดี 

 มปีระสิทธภิาพ

มกีารน าหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้น

การพัฒนาท้องถิ่น

ส านักงาน

ปลัด

4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 

สมาชกิสภา ผู้น าหมู่บ้าน กลุ่มผู้น าต่างๆ 

ขา้ราชการ พนักงานส่วนต าบล 

ลูกจา้งประจ า พนักงานจา้ง เกี่ยวกบัการ

อบรมและทัศนศึกษาดูงานต่างๆ

เพื่อให้คณะผู้บริหาร  สมาชกิ อบต.  

ผู้น าชมุชน  พนักงานและลูกจา้ง ได้รับ

 ความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกบั

ระเบียบ กฎหมาย  ตามภารกจิ อบต.

รายละเอยีดตามโครงการ 300,000 300,000 350,000 350,000 350,000 การ

บริหารงานที่ดี 

 มปีระสิทธภิาพ

คณะผู้บริหาร  สมาชกิสภา

 อบต.  ผู้น าชมุชน  

พนักงานและลูกจา้งของ

องค์การบริหารส่วนต าบล

ได้รับความรู้ในการท างาน

เพิ่มขึ้น

ส านักงาน

ปลัด

5 ฝึกอบรมให้ความรู้ขา้ราชการ พนักงาน 

ลูกจา้งประจ า พนักงานจา้ง อบต.    

ล าคอหงษ์

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิัติงาน รายละเอยีดตามโครงการ 50,000 50,000 120,000 120,000 120,000 การ

บริหารงานที่ดี 

 มปีระสิทธภิาพ

การด าเนินงานเป็นไปอยา่ง

มปีระสิทธภิาพ

ส านักงาน

ปลัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

6 การพัฒนาการบริหารงานให้มี

ประสิทธภิาพ

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิัติงาน  - เพื่อจา่ยเป็นค่าออกบริการประชาชน

เคล่ือนที่ (อบต.เคล่ือนที)่ /การเชญิชวน

ประชาชนรับฟังการประชมุสภา /การ

ประกาศ-ประชาสัมพันธข์อ้มลูขา่วสารใน

หมู่บ้าน ชมุชน /การรณรงค์กจิการต่าง ๆ

 ของ อบต.

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 การ

บริหารงานที่ดี 

 มปีระสิทธภิาพ

ประชาชนได้แสดงความ

คิดเห็นและมส่ีวนร่วมใน

การพัฒนาท้องถิ่น

ส านักงาน

ปลัด

7 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการเลือกต้ัง เพื่อให้การบริหารงาน  ของกจิการ

สภา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

เลือกต้ังของ อบต.ตามที่ กกต.ก าหนด 

(กรณีครบวาระ ยบุสภา กรณีแทน

ต าแหน่งที่วา่งและ กกต.ส่ังให้มกีาร

เลือกต้ังใหม)่

  500,000 500,000 500,000 การ

บริหารงานที่ดี 

 มปีระสิทธภิาพ

ประชาชนได้แสดงความ

คิดเห็นและมส่ีวนร่วมใน

การพัฒนาท้องถิ่น

ส านักงาน

ปลัด

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต เพื่อป้องกนัและปราบปรามการทุจริต รายละเอยีดตามโครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การ

บริหารงานที่ดี 

 มปีระสิทธภิาพ

ไมม่กีารทุจริตเกดิขึ้น ส านักงาน

ปลัด

2 ส่งเสริมสนับสนุนการจดัท าขอ้มลูความ

จ าเป็นพื้นฐาน แผนชมุชน แผน

ยทุธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น ของ 

อบต.ล าคอหงษ์

ค่าใชจ้า่ยเพื่อด าเนินโครงการส่งเสริม

สนับสนุนการจดัท าขอ้มลูความ

จ าเป็นพื้นฐาน แผนชมุชน แผน

ยทุธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอยีดตามโครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การ

บริหารงานที่ดี 

 มปีระสิทธภิาพ

 - ใชเ้ป็นเคร่ืองมอืในการ

จดัท ารายจา่ยงบประมาณ

รายจา่ยประจ าปี  ฯลฯ

ส านักงาน

ปลัด

3 โครงการประชาสัมพันธก์ารช าระภาษี

และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

เพื่อการประชาสัมพันธก์ารช าระภาษี

และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

รายละเอยีดตามโครงการ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 การจดัเกบ็

รายได้มี

ประสิทธภิาพ

มผู้ีช าระภาษีมากขึ้น ส านักงาน

ปลัด

4 โครงการจดัเกบ็ภาษีเคล่ือนที่ เพื่อบริการเกบ็ภาษีเคล่ือนที่ ออกบริการจดัเกบ็ภาษีเคล่ือนที่ทุก

หมู่บ้าน ในเขต ต.ล าคอหงษ์

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 การจดัเกบ็

รายได้มี

ประสิทธภิาพ

มผู้ีช าระภาษีมากขึ้น ส านักงาน

ปลัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กบัประชาชน

ผู้เสียภาษี ผู้ประกอบการในพื้นที่ ต.

ล าคอหงษ์

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้กบัประชาชนผู้

เสียภาษี ผู้ประกอบการในพื้นที่ ต.

ล าคอหงษ์

รายละเอยีดตามโครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การจดัเกบ็

รายได้มี

ประสิทธภิาพ

มผู้ีช าระภาษีมากขึ้น ส านักงาน

ปลัด

6 โครงการอบรมให้ความรู้กบัประชาชนใน

เร่ืองต่าง ๆ พ.ร.บ.กองทุนยตุธรรม พ.ศ.

2558/พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียกายและ

ค่าทดแทนและค่าใชจ้า่ยแกจ่ าเลยใน

คดีอาญา พ.ศ.2544/พรบ.จราจรทางบก

 พ.ศ.2522 และกฎหมายที่จ าเป็นใน

ชวีติประจ าวนั เชน่กฎหมายอาญา 

กฎหมายแพ่งเร่ืองหนี้ หนี้นอกระบบ 

สัญญา จ าน า จ านอง ขายฝาก เป็นต้น 

ฯลฯ

เพื่อให้ความรู้แกป่ระชาชน ต.ล าคอ

หงษ์

รายละเอยีดตามโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 การฝึกอบรม ประชาชนในพื้นที่ต าบล

ล าคอหงษ์มคีวามรู้เกี่ยวกบั

กฎหมาย

ส านักงาน

ปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

3.1 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

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

1 ค่าใชจ้า่ยส าหรับสนับสนุนการ

ด าเนินงานของอาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ต าบลล าคอ

หงษ์มสุีขภาพสมบูรณ์ แขง็แรง

เพื่อด าเนินโครงการพัฒนางานศาธารณ

สุข/โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

ในพื้นที่ต าบลล าคอหงษ์ ทั้ง 12 หมู่บ้าน

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 สุขภาพที่ดี ประชาชนในพื้นที่ต าบล

ล าคอหงษ์ทีสุขภาพดี

ส านักงาน

ปลัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

2 โครงการป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนัข

บ้า ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค คน

ปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ

ปณิธานของศาสตรจารย ์ดร.สมเด็จพระ

เจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์

อคัรราชกมุารี

เพื่อป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

 ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค คน

ปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบ้า

พื้นที่ต าบลล าคอหงษ์ ทั้ง 12 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ต าบลล าคอ

หงษ์ ไมม่โีรค

พิษสุนัขบ้า

ในพื้นที่ด าบลล าคอหงษ์ 

ไมม่โีรคพิษสุนัขบ้า ตาม

โครงการสัตวป์ลอดโรค 

คนปลอดภยั จากโรคพิษ

สุนัขบ้า

ส านักงาน

ปลัด

3 ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ต าบล       

ล าคอหงษ์ มสุีขภาพสมบูรณ์ แขง็แรง

ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ต าบล

ล าคอหงษ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สุขภาพที่ดี ประชานชนในพื้นที่ต าบล

ล าคอหงษ์ มสุีขภาพดี

ส านักงาน

ปลัด

4 ฝึกอมรม อสม.ต าบลล าคอหงษ์ และ

ทัศนศึกษาดูงาน นอกสถานที่

เพื่อเพิ่มประสืทธภิาพในการปฏบิัติงาน

ให้แก ่อสม.

รายละเอยีดตามโครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ฝึกอบรม และ

ศึกษาดูงาน 1 

คร้ัง

ราษฎรมชีวีติความเป็นอยู่

ที่ดี

ส านักงาน

ปลัด

5 ป้องกนัและควบคุมโรค ระงับโรคต่างๆ เพื่อให้ความรู้เร่ืองโรคระบาดที่

สามารถติดต่อถงึคน รู้วธิกีารป้องกนั

โรค รณรงค์ก าจดัต้นเหตุของการเกดิ

โรค

ป้องกนัและควบคุมโรค ระงับโรคต่างๆ 

เชน่ ป้องกนัปละควบคุมโรค ระงับโรค

สายพันธุใ์หม/่ดรคต่าง ๆ ฯลฯ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อบรม 1 คร้ัง ประชาชนในพื้นที่ต าบล  

ล าคอหงษ์มคีวามรู้เร่ืองโรค

ระบาด และโรคติดต่อเพิ่ม

มากขึ้น

ส านักงาน

ปลัด

6 ป้องกนั/รณรงค์ ปราบปรามและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติด

เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

ในพื้นที่ ต.ล าคอหงษ์

รายละเอยีดตามโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไมม่กีารแพร่

ระบาดของยา

เสพติด

ผู้เขา้รับการอบรมในเขต 

อบต. มคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบั

โทษของยาเสพติดในชมุชน

ตนเอง และชมุชนอื่นๆ  

และป้องกนัปัญหายาเสพติด

ส านักงาน

ปลัด

7 รณรงค์ ป้องกนัและควบคุมโรคจากการ

ขาดสารไอโอดีน

เพื่อรณรงค์ ป้องกนัและควบคุมโรค

จากการขาดสารไอโอดีน

รายละเอยีดตามโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อบรม 1 คร้ัง ประชาชนในพื้นที่ต าบล  

ล าคอหงษ์มคีวามรู้เร่ือง

การป้องกนัโรคจากการ

ขาดสารไอโอดีน

ส านักงาน

ปลัด

8 บริหารจดัระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ อบต.

ล าคอหงษ์

เพื่อให้มบีริการการแพทยฉ์กุเฉนิใน

พื้นที่ต าบลล าคอหงษ์

ประชาชนในพื้นที่ล าคอหงษ์ และ

ประชาชนทั่วไป

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความปลอดภยั

ในชวีติและ

ทรัพยสิ์น

ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ในชวีติและทรัพยสิ์น

ส านักงาน

ปลัด
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

9 พัฒนาศักยภาพอาสาสมคัรกู้ชพี กู้ภยั

ต าบลล าคอหงษ์

เพื่อสร้างความเขม็แขง็และความ

มั่นคงของชมุชน

รายละเอยีดตามโครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความเขม้แขง็

ของชมุชน

ชมุชนมคีวามเขม็แขง็และ

ความมั่นคง

ส านักงาน

ปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

     4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

4.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 เงินอดุหนุนส่วนราชการ  เพื่อเสริมพัฒนาการของเด็ก  เพื่ออดุหนุนให้โรงเรียนในเขต ต.    

ล าคอหงษ์ เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวนั

โรงเรียน

1,820,000 1,820,000 1,820,000 1,820,000 1,820,000 เด็กมี

พัฒนาการที่ดี

เด็กได้รับการพัฒนาตามวยั

 และเต็มตามศักยภาพ

กอง

การศึกษาฯ

2 ค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน และ 

ศพด.ต.ล าคอหงษ์

 เพื่อเสริมพัฒนาการของเด็ก จดัซ้ืออาหาร (เสริมนม) 980,000 980,000 980,000 980,000 980,000 เด็กมี

พัฒนาการที่ดี

เด็กได้รับการพัฒนาตามวยั

 และเต็มตามศักยภาพ

กอง

การศึกษาฯ

3 สนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหาร

สถานศึกษา (การพัฒนาขา้ราชการครู)

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถ

จดัการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐาน

พัฒนาขา้ราชการครู 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 บุคลากรได้รับ

การพัฒนา

สถานศึกษาได้ผ่านการ

รับรองการประกนัคุณภาพ

กอง

การศึกษาฯ

4 สนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหาร

สถานศึกษา (ค่ารายหัว)

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้

เหมาะสมกบัวยั

ค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา (ค่าราย

หัว)

102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 เด็กมี

พัฒนาการที่ดี

เด็กได้รับการพัฒนาตามวยั

 และเต็มตามศักยภาพ

กอง

การศึกษาฯ

5 สนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหาร

สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวนั)

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมพีัฒนาการสมวยั

ครบทั้ง 4 ด้าน

สนับสนุนอาหารกลางวนั ส าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กต าบลล าคอหงษ์

312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 อาหารกลางวนั เด็กได้รับการพัฒนาตามวยั

 และเต็มตามศักยภาพ

กอง

การศึกษาฯ

6 สนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหาร

สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้

เหมาะสมกบัวยั

ค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา (ค่า

หนังสือเรียน)

12,000 12,000 12,000 12,000 เด็กมี

พัฒนาการที่ดี

เด็กได้รับการพัฒนาตามวยั

 และเต็มตามศักยภาพ

กอง

การศึกษาฯ

7 สนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหาร

สถานศึกษา (ค่าอปุกรณ์การเรียน)

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้

เหมาะสมกบัวยั

ค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา (ค่า

อปุกรณ์การเรียน)

12,000 12,000 12,000 12,000 เด็กมี

พัฒนาการที่ดี

เด็กได้รับการพัฒนาตามวยั

 และเต็มตามศักยภาพ

กอง

การศึกษาฯ

8 สนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหาร

สถานศึกษา (ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน)

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้

เหมาะสมกบัวยั

ค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา (ค่า

เคร่ืองแบบนักเรียน)

18,000 18,000 18,000 18,000 เด็กมี

พัฒนาการที่ดี

เด็กได้รับการพัฒนาตามวยั

 และเต็มตามศักยภาพ

กอง

การศึกษาฯ

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

9 สนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหาร

สถานศึกษา (กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน)

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้

เหมาะสมกบัวยั

ค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา 

(กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน)

25,800 25,800 25,800 25,800 เด็กมี

พัฒนาการที่ดี

เด็กได้รับการพัฒนาตามวยั

 และเต็มตามศักยภาพ

กอง

การศึกษาฯ

10 การประกนัคุณภาพทางการศึกษา เพื่อให้ ศพด.มรีะบบการประกนั

คุณภาพทั้งภายในและภายนอก

ศพด.ผ่านการประเมนิคุณภาพภายใน

และภายนอก

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การ

บริหารงานที่ดี

ศพด.ได้ผ่านการรับรองการ

ประกนัคุณภาพ

กอง

การศึกษาฯ

11 ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ศพด. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมพีัฒนาการสมวยั

ครบ ทั้ง 4 ด้าน

เด็ก ศพด.ต าบลล าคอหงษ์ จ านวน 3 ศูนย์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ศพด.ที่ได้รับ

การพัฒนา

เด็กได้รับการพัฒนาตามวยั

 และเต็มตามศักยภาพ

กอง

การศึกษาฯ

12 การจดักจิกรรมวนัส าคัญต่าง ๆ ของ ศพด. เพื่อจดักจิกรรมเนื่องในวนัส าคัญ เชน่ 

วนัพ่อแห่งชาติ  วนัแมแ่ห่งชาติ

สร้างความสัมพันธก์บัชมุชนและน าขอ้มลู

ที่ได้มาประกอบการจดัการเรียนรู้ เชน่ 

จดักจิกรรมวนัพ่อแห่งชาติ วนัแมแ่ห่งชาติ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กจิกรรมวนั

ส าคัญ

เด็กเล็กได้เห็นความส าคัญ

ของวนัพ่อแห่งชาติ และวนั

แมแ่ห่งชาติ

กอง

การศึกษาฯ

13 งานวนัเด็กแห่งชาติ เพื่อจดักจิกรรมในงานวนัเด็กแห่งชาติ สพด.จ านวน 3 แห่ง และโรงเรียนในเขต 

อบต.ล าคอหงษ์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กจิกรรมวนัเด็ก

 1 คร้ัง

เด็กเกดิการพัฒนาและเห็น

ความส าคัญของตนเอง

กอง

การศึกษาฯ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

5.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของผู้สูงอาย/ุคนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์/

ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยติดเตียง

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพชวีติของผู้สูงอาย/ุคนพิการ/

ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยติด

เตียง

รายละเอยีดตามโครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 คุณภาพชวีติที่ดี ผู้สูงอาย/ุคนพิการ/ผู้ป่วย

เอดส์/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วย

ติดเตียง ได้รับการพัฒนา

คุณภาพชวีติ

ส านักงาน

ปลัด

2 บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์

ราชนั/ราชนิี

ชว่ยเหลือราษฎรยากจนไร้ที่พึ่งพิงอาศัย ประชาชนในพื้นที่ต าบลล าคอหงษ์  

จ านวน  12  หมู่บ้าน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ที่อยู่อาศัยผู้

ยากไร้

ประชาชนมคีวามเป็นอยู่ที่

ดีขึ้น

ส านักงาน

ปลัด

3 ส่งเสริมและสนับสนุน ด้านการพัฒนา

สตรีและการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาใน

ครอบครัว

เพื่อพัฒนาสตรีและครอบครัว รายละเอยีดตามโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คุณภาพชวีติที่ดี สตรีและครอบครัวได้รับ

การพัฒนา

ส านักงาน

ปลัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

4 จดัอบรมกลุ่มสตรีต าบลล าคอหงษ์ และ

ทัศนาศึกษาดูงาน

เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้การ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นด้านต่างๆ

กลุ่มสตรีต าบลล าคอหงษ์ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ฝึกอบรม 1 คร้ัง กลุ่มสตรีต าบลล าคอหงษ์   

 มกีารพัฒนาความรู้

ส านักงาน

ปลัด

5 สงเคราะห์เบี้ยยงัชพีผู้สูงอาย ุผู้พิการ 

และผู้ป่วยเอดส์

เพื่อให้การสงเคราะห์ชว่ยเหลือ

ผู้สูงอาย ุ, ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ใน

พื้นที่ ต.ล าคอหงษ์

ผู้สูงอาย ุผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่

ต าบลล าคอหงษ์ จ านวน 12 หมู่บ้าน

11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 คุณภาพชวีติที่ดี ผู้สูงอายใุนพื้นที่มกีาร

ด ารงชวีติที่ดีขึ้น

ส านักงาน

ปลัด

5.2 แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ส ารองจา่ย เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยกรณีมคีวาม

เสียหายต่าง ๆ ความเดือดร้อน 

บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่

ประสบปัญหาความเดือดร้อนจาก

เหตุการณ์ที่เกดิจากสาธารณภยัต่าง ๆ

ให้การชว่ยเหลือผู้ประสบภยั 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 คุณภาพชวีติที่ดี ผู้ประสบภยัธรรมชาติและ

สาธารณภยัอื่นๆ ได้รับการ

ชว่ยเหลือ ในเขต อบต.

ส านักงาน

ปลัด

2 เงินสมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพ

ระดับท้องถิ่น

เพื่อสมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพ

 อบต.ล าคอหงษ์

สมทบเงินกองทุนหลักประกนัสุขภาพ 

อบต.ล าคอหงษ์ ตามหลักเกณฑ์

113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 สุขภาพที่ดี ประชาชนมสุีขภาพที่ดี ส านักงาน

ปลัด

3 เงินชว่ยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะ

การประปา

เพื่อเป็นเงินชว่ยเหลืองบประมาณ

รายจา่ยเฉพาะการประปา ต.ล าคอหงษ์

ชว่ยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ

ประปา ต.ล าคอหงษ์

300,000 300,000 200,000 200,000 200,000 ระบบประปามี

คุณภาพ

เพื่อเป็นเงินชว่ยเหลือ

งบประมาณรายจา่ยการ

ประปา ท าให้ระบบประปา

มคุีณภาพ

กองชา่ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

     6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิพาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม

6.1 แผนงานการพาณิชย์

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1 จดัต้ังตลาดชมุชน ในพื้นที่ต าบลล าคอหงษ์ เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่ม  สร้าง

รายได้ให้กบัประชาชนมนพื้นที่

จดัต้ังตลาดชมุชนในพื้นที่ต าบลล าคอหงษ์

 จ านวน 1 แห่ง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ตลาดชมุชน 1 

แห่ง

ประชาชนมตีลาดชมุชน

เพื่อจ าหน่ายผลผลิต

ทางการเกษตร เป็นการ

เพิ่มรายได้

ส านักงาน

ปลัด

6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการ

ประกอบอาชพีของประชาชน

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และฝึกอบรม

ให้แกก่ลุ่มอาชพีและประชาชน ใน

พื้นที่ต าบลล าคอหงษ์

รายละเอยีดตามโครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 คุณภาพชวีติที่ดี ประชาชนได้รับการ

สนับสนุนทุนในการ

รวมกลุ่มอาชพีท าให้มี

รายได้เพิ่มมากขึ้น

ส านักงาน

ปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้องให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

     7.  ยุทธศาสตร์เกษตรกรรม

7.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรมคีวามรู้และมคีวาม

พร้อมในการเฝ้าระวงัโรคในสัตวเ์ล้ียง

รายละเอยีดตามโครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อบรม 1 คร้ัง เกษตรกรมคีวามรู้และมี

ความพร้อมในการเฝ้าระวงั

โรคในสัตวเ์ล้ียง

กองส่งเสริม

การเกษตร

2 ประกวดเกษตรกรตัวอยา่งประจ าต าบล เพื่อเป็นก าลังใจในการประกอบอาชพี เกษตรกร  จ านวน  12  หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อบรม 1 คร้ัง เกษตรกรมกี าลังใจ กองส่งเสริม

การเกษตร

3 ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลิตขา้วหอม

มะลิตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 

(ศูนยส่์งเสริมและผลิตขา้วชมุชน)

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตร  ต.

ล าคอหงษ์

ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลิตขา้วหอมมะลิ 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 แหล่งเรียนรู้

ด้านเกษตร

ประชาชนมแีหล่งเรียนรู้

เกี่ยวกบัการเกษตร

กองส่งเสริม

การเกษตร

งบประมาณ

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

4 ศูนยก์ารบริการและถา่ยทอด

เทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบล 

(ศบกต.)

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตร  ต.

ล าคอหงษ์

ศูนยก์ารบริการและถา่ยทอด

เทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบล 

(ศบกต.)

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 แหล่งเรียนรู้

ด้านเกษตร

ประชาชนมแีหล่งเรียนรู้

เกี่ยวกบัการเกษตร

กองส่งเสริม

การเกษตร

5 โครงการเพาะพันธุก์ล้าไม้ เพื่อเพาะพันธุพ์ืชส าหรับปลูกเพิ่ม

พื้นที่สีเขยีว และปลูกพืชเศรษฐกจิ

อื่น ๆ

เพาะช ากล้าไมส้ าหรับปลูกในพื้นที่ต าบล

ล าคอหงษ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 คุณภาพชวีติที่ดี เกษตรกรได้บริโภคผัก

ปลอดสารพิษ ลดรายจา่ย

เพิ่มรายได้

กองส่งเสริม

การเกษตร

6 ต่อเติมโรงเรือนเพื่อการเกษตร เพื่อผลิตพันธุพ์ืชแจกจา่ยให้ประชาชน 

เพื่อกจิกรรมต่าง ๆ ของ อบต. และ

เพื่อเป็นจดุเรียนรู้ด้านการเพาะพันธุพ์ืช

ต่อเติมโรงเรือนเพื่อการเกษตร ณ อบต.

ล าคอหงษ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คุณภาพชวีติที่ดี เกษตรกรได้รับแจกจา่ย

พันธุพ์ืช

กองส่งเสริม

การเกษตร

7 อบรมและส่งเสริมการขยายเชื้อราเพื่อ

ป้องกนัก าจดัโรคและแมลงศัครูพืช

อบรมให้ความรู้เร่ืองเชื้อรา และ

วธิกีารขยายพันธุเ์ชื้อรา เพื่อน าไปใช้

ประโยชน์ด้านเกษตร

เกษตรกร  จ านวน  12  หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อบรม 1 คร้ัง เกษตรกรสามารถขยายเชื้อ

ราเป็น  และน าไปใช้

ประโยชน์ด้านเกษตร

กองส่งเสริม

การเกษตร

8 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน  (ศจช.) เพื่อให้ต าบลล าคอหงษ์มศูีนยจ์ดัการ

ศัตรูพืช

ศูนยจ์ดัการศัตรูพืช จ านวน 1 ศูนย์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศูนยจ์ดัการ

ศัตรูพืช 1 ศูนย์

ประชาชนมศูีนยจ์ดัการ

ศัตรูพืชชมชุน

กองส่งเสริม

การเกษตร

9 อบรมให้ความรู้และสาธติการท าปุ๋ยหมกั

ชวีภาพเพื่อใชใ้นการเกษตร

เพื่อให้เกษตรกรสามารถท าปุ๋ยหมกั

ชวีภาพใชใ้นไร่นาได้

ประชาชนต าบลล าคอหงษ์  จ านวน  12 

 หมู่บ้าน

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 คุณภาพชวีติที่ดี ประชาชนมคีวามรู้เร่ือง

การท าปุ๋ยหมกัชวีภาพ

กองส่งเสริม

การเกษตร

10 จดัท าแปลงพยากรณ์เตือนการระบาด

ศัตรูขา้ว

เพื่อเตือนการระบาดของศัตรูขา้ว ประชาชนต าบลล าคอหงษ์  จ านวน  12 

 หมู่บ้าน

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 แปลงพยากรณ์ สามารถเตือนการระบาด

ของศัตรูขา้ว

กองส่งเสริม

การเกษตร

11 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมผีลผลิตที่มคุีณภาพ เกษตรกรในพื้นที่ต าบลล าคอหงษ์ ทั้ง 12

 หมู่บ้าน

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 อบรม 1 คร้ัง ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น กองส่งเสริม

การเกษตร

12 ส่งเสริมกจิกรรมยวุเกษตรในโรงเรียน เพื่ออบรมให้ความรู้แกย่วุเกษตร ตัวแทนยวุเกษตรในพื้นที่ต าบลล าคอหงษ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อบรม 1 คร้ัง ยวุเกษตรสามารถน า

ความรู้ที่ได้ไปถา่ยทอดให้

ผู้อื่นได้ทราบ

กองส่งเสริม

การเกษตร
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

13 อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ

ศูนยบ์ริการและถา่ยทอด

เทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบล     

ล าคอหงษ์ (ศบกต.)

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพให้แก่

คณะกรรมการศูนยฯ์

คณะกรรมการบริหารศูนยฯ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อบรม 1 คร้ัง คณะกรรมการบริหารศูนยฯ์

 สามารถถา่ยทอดความรู้

ให้แกเ่ษตรกรในต าบลได้

กองส่งเสริม

การเกษตร

14 อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์

จดัการศัตรูพืชชมุชน (ศจช.)

เพื่ออบรมให้ความรู้การจดัท าแปลง

เตือนการระบาดศัตรูพืชและศึกษาดู

งานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะ

กรรมการฯ

คณะกรรมการศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อบรม 1 คร้ัง คณะกรรมการศุนยฯ์ มี

ความรู้ในการจดัการศัตรูพืช

กองส่งเสริม

การเกษตร

15 โครงการเพาะ/ขยายพันธุพ์ืช เพื่ออบรมให้ความรู้เร่ืองการขยาย

พันธิพ์ืช

เกษตรกรในพื้นที่ต าบลล าคอหงษ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อบรม 1 คร้ัง เกษตรกรผู้เขา้รับการ

อบรมสามรถขยายพันธุพ์ืช

ได้เพิ่มผลิตทางการเกษตร

กองส่งเสริม

การเกษตร

16 โครงการอบรมให้ความรู้การผลิตน้ าหมกั

ชวีภาพใชเ้พื่อการเกษตร

อบรมให้ความรู้และการผลิตน้ าหมกั

ชวีภาพเพื่อใชใ้นการเกษตร

เกษตรกรในพื่นที่ต าบลล าคอหงษ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อบรม 1 คร้ัง เกษตรกรน าความรู้เร่ืองน้ า

หมกัชวีภาพและสามารถ

ผลิตใชเ้พื่อการเกษตรได้

กองส่งเสริม

การเกษตร

17 จดัท าแปลงเรียนรู้พืชผักและสมนุไพร

พื้นบ้าน

เพื่อเป็นจดุเรียนรู้การปลูกพืชผักและ

สมนุไพรพื้นบ้าน

จดัหาพันธิพ์ืชผักและสมนุไพรมาปลูก ณ 

จดุเรียนรู้ อบต.ล าคอหงษ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จดุเรียนรู้ 1 

แห่ง

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน

สมนุไพรหายาก

กองส่งเสริม

การเกษตร

18 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอนั

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

(อพ.สธ.)

เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความ

หลากหลายทางชวีภาพและจดัท า

ศูนยข์อ้มลูพันธกุรรมพืชรวมทั้ง

ทรัพยากรอื่น ๆ

ด าเนินกจิกรรมส ารวจ เกบ็รวบรวมขอ้มลู

ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ขอ้มลูภมูิ

ปัญญาท้องถิ่นวฒันธรรมต่าง ๆ เกบ็

รวบรวมพันธกุรรมพืช

70,000 70,000 70,000 70,000 ได้ขอ้มลู

พื้นฐาน

ทรัพยากร

ท้องถิ่น

ได้อนุรักษ์พืชพรรณและ

ความหลากหลายทาง

ชวีภาพ และมศูีนยข์อ้มลู

พันธกุรรมพืชรวมทั้ง

ทรัพยากรอื่น ๆ

กองส่งเสริม

การเกษตร

19 โครงการส่งเสริมหรือแสดงผลผลิตทาง

การเกษตร

เพื่อส่งเสริมอาชพีและผลผลิตทางการ

เกษตรให้เกดิมลูค่า และเกดิการ

แลกเปล่ียนความคิดซ่ึงการและกนั

จดักจิกรรมประกวดผลผลิตทาง

การเกษตรและแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้าน

การเกษตร

100,000 100,000 100,000 100,000 เพิ่มมลูค่า

ผลผลิตด้าน

การเกษตร

ได้ส่งเสริมอาชพีและ

ผลผลิตทางการเกษตรให้

เกดิมลูค่า

กองส่งเสริม

การเกษตร
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

20 โครงการส่งเสริมการเกษตรแปรรูปแปลง

ใหญ่ (ขา้ว)

เพื่อให้เกษตรกรมกีารแลกเปล่ียน

เรียนรู้ร่วมกนัตามกระบวนการ 

โรงเรียนเกษตรกรสนับสนุนให้

เกษตรกรมกีารรวมกลุ่มท าการผลิต

ขา้วหอมมะลิ การบริหารจดัการร่วมกนั

อบรมเกษตรกร 50 ครัวเรือน พื้นที่ 500 

ไร่ผลิตขา้วหอมมะลิคุณภาพดี

52,500 52,500 52,500 52,500 ผลิตขา้วหอม

คุณภาพดี ลด

ต้นทุน เพิ่ม

ผลผลิต

เกดิการรวมกลุ่ม

แลกเปล่ียนการเรียนรู้ และ

มกีารผลิตขา้วหอมมะลิ

คุณภาพดี

กองส่งเสริม

การเกษตร /

 เกษตร อ.

โนนสูง

21 โครงการศูนยก์ารเรียนรู้การเพิ่ม

ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร

เพื่อพัฒนาศักยภาพ ศพก. ให้พร้อม

ปฏบิัติงานในการให้บริการต่างๆ และ

พัฒนาชวีติความเป็นอยู่และการ

ประกอบอาชพีของเกษตรกร

อบรมเกษตรกรเครือขา่ย ศพก.ต าบลและ

เกษตรกรทั่วไป

45,000 45,000 45,000 45,000 ศพก.มีการพฒัา

ให้มีความพร้อม

ในการให้บริการ

ฯ เกษตรกรให้มี

ความรู้ในการ

เพิ่ม

ประสิทธภิาพ

การผลิตสินค้า

เกษตร

ศพก.มคีวามพร้อมในการ

ให้บริการฯ เกษตรกร

สามารถผลิตสินค้า

การเกษตรให้มคุีณภาพดีขึ้น

กองส่งเสริม

การเกษตร /

 เกษตร อ.

โนนสูง

22 โครงการพัฒนาศูนยบ์ริการและถา่ยทอด

เทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบล

เพื่อเชื่อมโยงเครือขา่ยด้านการเกษตร

ให้บริการด้านขา่วสารการเกษตรแต่

ละสาขาอาชพี

คณะกรรมการ ศบกต., คณะกรรมการ 

ศจช., คณะกรรมการ ศดปช.

30,000 30,000 30,000 30,000 มศูีนยก์ลาง

การให้ บริการ

ด้านการ 

เกษตรแก่

ประชาชนใน

ต าบล

เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน

การเกษตร, คณะกรรมการศ

บกต., ศจช และศดปช. 

สามารถถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรและ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้

กองส่งเสริม

การเกษตร /

 เกษตร อ.

โนนสูง

23 โครงการเกษตรทฤษฎใีหมแ่ละ

เกษตรกรรมยั่งยนื

เพื่ออบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน

เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร

เกษตรกรผู้ประกอบอาชพีด้านการเกษตร 10,000 10,000 10,000 10,000 เกษตรกรน า

ความรู้ที่ได้รับ

ไปปฏบิัติสร้าง

รายได้และมี

ความยั่งยนืใน

การประกอบ

อาชพี

สร้างรายได้และความยั่งยนื

ในการประกอบอาชพีตาม

แนวทางหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง

กองส่งเสริม

การเกษตร /

 เกษตร อ.

โนนสูง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

24 โครงการปรับเปล่ียนพื้นที่นาไมเ่หมาะสม

เป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น

เพื่อลดพื้นที่การปลูกขา้วที่ไมเ่หมาะสม

เป็นเกษตรทางเลือกอื่น ปรับเปล่ียน

ระบบการผลิตของเกษตรกรให้

เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่

เกษตรกรต าบลล าคอหงษ์ จ านวน 20 ราย 10,000 10,000 10,000 10,000 การปลูกพืชให้

เหมาะสมกบั

สภาพพื้นที่

เกษตรกรสามารถเปล่ียน

กจิกรรมการปลูกพืชให้

เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่

กองส่งเสริม

การเกษตร /

 เกษตร อ.

โนนสูง

25 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ

ศูนยบ์ริการและถา่ยทอดเทคโนโลย ี

การเกษตร องค์กรและอาสา สมคัร

เกษตรหมู่บ้าน

เพื่ออบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศัก

ภาพคณะกรรมการ ศูนยฯ์กลุ่มแมบ่้าน

เกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชพีเกษตรกร

 องค์กร และ ตัวแทน อกม. ให้มี

ศักยภาพในการปฏบิัติงาน

คณะกรรมการศูนยฯ์ กลุ่มแมบ่้าน

เกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชพีเกษตรกร 

องค์กร และ อกม.จ านวน 50 คน

135,000 135,000 135,000 135,000 คณะกรรมการ

ศูนย์ฯ กลุ่ม

แม่บ้านเกษตรกร

 กลุ่มส่งเสริม

อาชีพเกษตรกร 

องค์กร และ อก

ม. มีความพร้อม

ในการปฏบิัติงาน

ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวาม

พร้อมในการปฏบิัติงาน

และมกีารพัฒนากลุ่มให้มี

ความเขม้แขง็

กองส่งเสริม

การเกษตร /

 เกษตร อ.

โนนสูง

26 โครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลง

ใหญ่ (มะขามเทศ)

เพื่อให้เกษตรกรได้ร่วมกนัคิดแกไ้ข

ปัญหา แลกเปล่ียนความรู้ ส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วม

ของสมาชกิ สมาชกิกลุ่มได้รู้ค่าความ

เป็นกรด-ด่าง และธาตุอาหารในดิน

ของตนเองและใชปุ้๋ยได้ถกูต้องตามค่า

วเิคราะห์ดิน

เกษตรต าบลล าคอหงษ์ จ านวน 60 คน 99,600 99,600 99,600 99,600 คุณภาพ

ผลผลิตมะขาม

เทศมคุีณภาพดี

เป็นที่ต้องการ

ของตลาด

เกษตรกรได้แลกเปล่ียน 

ความรู้ซ่ึงกนัและกนัในการ

แกไ้ขปัญหาต่างๆ 

เกษตรกรสามารถตรวจ

วเิคราะห์ค่าความเป็นกรด-

ด่าง สามารถน าไปใชใ้นการ

ใชปุ้๋ยให้ถกูต้องตามค่า

วเิคราะห์ดินได้

กองส่งเสริม

การเกษตร /

 เกษตร อ.

โนนสูง

27 โครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลง

ใหญ่ (ขา้ว)

เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้สามารถลด

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้นมี

คุณภาพ ได้มาตรฐานเกษตรกรมกีาร

รวมกลุ่มที่ท าการผลิต,บริหาร,จดัการ

ร่วมกนั

เกษตรกรนาแปลงใหญ่ต าบลล าคอหงษ์ 

(ม.6,11 และ ม.8)

425,000 425,000 425,000 425,000 เกษตรกร 50 

ครัวเรือนผลิต

ขา้วหอมมะลิ

คุณภาพดีตาม

ระบบการผลิต

 GAP

มขีา้วหอมมะลิคุณภาพดี

ตามระบบการผลิต GAP 

สามารถลดต้นทุนการผลิต 

เพิ่มผลผลิต

กองส่งเสริม

การเกษตร /

 เกษตร อ.

โนนสูง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

28 โครงการศูนยเ์รียนรู้การเพิ่ม

ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร

เพื่อพัฒนาศักยภาพ ศพก. ให้พร้อม

ปฏบิัติงานในการให้บริการต่างๆ 

รวมถงึการแกป้ัญหาด้านการเกษตรแก่

เกษตรกรและชมุชนพัฒนาชวีติความ

เป็นอยู่และการประกอบอาชพี

 จดัท าขอ้มลูขา่วสารการบริการประจ า

ศูนย ์อบรมเกษตรกรผู้น าเครือขา่ยล าบล

ล าคอหงษ์ ม.1-ม.12 จ านวน 50 ราย

150,000 150,000 150,000 150,000 ศพก.มคีวาม

พร้อมในการ

ให้บริการ

ถา่ยทอด

ความรู้ บริการ

ขอ้มลูขา่วสาร

บริการด้าน

การเกษตรต่างๆ

ศพก.มคีวามพร้อมในการ

ให้บริการถา่ย ทอดความรู้ 

บริการขอ้มลูขา่วสาร

บริการด้านการเกษตรต่างๆ

 ตอบสนองความต้อง การ

ด้านการเกษตรแกช่มุชน

กองส่งเสริม

การเกษตร /

 เกษตร อ.

โนนสูง

29 โครงการพัฒนาศูนยบ์ริการและถา่ยทอด

เทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบล

เพื่อเชื่อมโยงเครือขา่ยด้านการเกษตร

ให้บริการด้านขา่วสารการเกษตรแต่

ละสาขาอาชพี

จดัท าขอ้มลูบริการด้านการเกษตร ณ จดุ

ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ า

ต าบล สนับสนุนปัจจยัการผลิตศุนย์

จดัการดินและปุ๋ยชมุชน

110,000 110,000 110,000 110,000 มศูีนยก์ลาง

การให้ บริการ

ด้านการเกษตร

มขีอ้มลูด้านการเกษตร

ส าหรับให้บริการประชาชน,

 คณะกรรม การ ศบกต., 

ศจชและศดปช.ได้รับ

ความรู้และการน าไป

ถา่ยทอดเทคโนโลยี

กองส่งเสริม

การเกษตร /

 เกษตร อ.

โนนสูง

30 โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการ

ท าเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก 

เกษตรอนิทรีย ์และเกษตรทฤษฎใีหม ่

และทัศนศึกษาดูงาน

เพื่อใหป้ระชาชนท าเกษตรอีกแบบหนึ่งที่ไม่

ใช้สารเคมี เน้นใช้ปย๋หมัก ปุ๋ยคอก และวสัดุ

คลุมดิน การผสมผสานการปลูกพืชและเล้ียง

สัตว ์มีการท าแนวทางการท าเกษตรทางเลือก

ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนั มี

ความรู้ด้านการเกษตร การผลิตพืช พันธุ์พืช 

วธิลีดต้นทนุผลิตพืช การรวมกลุ่ม การ

บริหารจัดการต่าง ๆ ในด้านการเกษตร

รายละเอยีดตามโครงการ 820,000 500,000 500,000 อบรม 1 คร้ัง เกษตรกรน าความรู้ที่ได้รับ

ไปปฏบิัติสร้างรายได้และ

ความยั่งยนืในการประกอบ

อาชพี

ส านักงาน

ปลัด/กอง

ส่งเสริม

การเกษตร

31 โครงการปรับเปล่ียนพื้นที่นาไมเ่หมาะสม

เป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น

พื่อลดพื้นที่การท านาที่ไมเ่หมาะสมใน

การเป็นการท าเกษตรกรรมทางเลือก

อื่นเหมาะสมกบัพื้นที่

เกษตรกรที่ปลูกขา้วในพื้นที่ต าบลล าคอ

หงษ์ จ านวน 20 คน

500,000 500,000 500,000 500,000 เกษตรกรปลูก

พืชให้

เหมาะสมกบั

สภาพพื้นที่

เกษตรกรสามารถเลือกการ

ท าเกษตรกรรมให้

เหมาะสมกบัพื้นที่

กองส่งเสริม

การเกษตร /

 เกษตร อ.

โนนสูง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

32 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตร 

องค์กรและอาสาสมคัรเกษตรหมู่บ้าน

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร

วสิาหกจิชมุชนให้มศัีกยภาพในการ

แปรรูป พัฒนาผลิตภณัฑ์ เพิ่มมลูค่า

สินค้าเกษตรกร สนับสนุนการ

ด าเนินงานของกลุ่ม

กลุ่มเกษตรกรวสิาหกจิชมุชนต าบลล าคอ

หงษ์

90,000 90,000 90,000 90,000 กลุ่มเกษตรกร

วสิาหกจิ 

ชมุชนมกีาร

พัฒนากลุ่มให้

เขา้แขง็และ

ยั่งยนื

กลุ่มเกษตรกรวสิาหกจิ

ชมุชนมกีารพัฒนาเขม้แขง็

และยั่งยนื

กองส่งเสริม

การเกษตร /

 เกษตร อ.

โนนสูง

33 กจิกรรมปรับปรุงบ ารุงดิน เพื่อปรับปรุงบ ารุงดินให้มคีวามอดุม

สมบูรณ์ เหมาะสมในการปลูกพืช 

ชว่ยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธภิาพ

การผลิต รักษาส่ิงแวดล้อม

จดักจิกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังและหวา่น

เมล็ดพันธุพ์ืช ปุ๋ยสด พื้นที่ต าบลล าคอ

หงษ์ 1,200 ไร่

420,000 420,000 420,000 420,000 ดินมคีวามอดุม

สมบูรณ์

เพิ่มความอดุมสมบูรณ์ให้ดิน

, ชว่ยลดต้นทุนการผลิต,

รักษาส่ิงแวดล้อมและลด

ภาวะโลกร้อน

กองส่งเสริม

การเกษตร /

 เกษตร อ.

โนนสูง

34 การจดังานวนัเกษตรกร และการ

แสดงผลผลิตทางการเกษตรของดีต าบล

ล าคอหงษ์

เพื่อให้ความรู้ทางวชิาการด้าน

การเกษตร  เกษตรกรได้แลกเปล่ียน

เรียนรู้เทคโนโลย ีนวตักรรมทางการ

เกษตรและส่งเสริมผลผลิตทางการ

เกษตร และอื่นๆ

เกษตรกรต าบลล าคอหงษ์ และผลผลิต

ทางการเกษตร

350,000 350,000 350,000 350,000 เพิ่มมลูค่า

ให้แกผ่ลผลิต

ทางการเกษตร

เกษตรกรได้มกีารพัฒนา

ทักษะและความรู้ด้าน

การเกษตร และส่งเสริม

ผลผลิตทางการเกษตร, 

เป็นการกระตุ้นเศรษฐกจิ

ในต าบลให้ดีขึ้น

กองส่งเสริม

การเกษตร /

 เกษตร อ.

โนนสูง

35 ส่งเสริมพัฒนาสินค้าและแปรรูปสินค้า

ทางการเกษตร

เพื่อพัฒนาสินค้าและแปรรูปสินค้า

ทางการเกษตร

พัฒนาสินค้าและแปรรูปสินค้าทาง

การเกษตร

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การพัฒนา

สินค้าทาง

การเกษตร

สินค้าและแปรรูปสินค้า

ทางการเกษตรได้รับการ

พัฒนา

กองส่งเสริม

การเกษตร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกฬีา

     8.  ยุทธศาสตร์การกฬีาและนันทนาการ

8.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1 การแขง่ขนักฬีาต าบลล าคอหงษ์ เพื่อเสริมสร้างความสามคัคี การรู้แพ้ 

รู้ชนะ รู้อภยั การมนี้ าใจเป็นนักกฬีา

ของประชาชน

จดัการแขง่ขนักฬีาต าบลล าคอหงษ์ 200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 แขง่ขนักฬีา 1 

คร้ัง

ประชาชนในต าบล   ล าคอ

หงษ์ มคีวามสามคัคี การรู้

แพ้ รู้ชนะ รู้อภยั การมี

น้ าใจเป็นนักกฬีาของ

ประชาชน

กอง

การศึกษาฯ

2 แขง่ขนักฬีา ศพด.ต าบลล าคอหงษ์ เพื่อสร้างความสัมพันธร์ะหวา่งเด็ก 

และชว่ยให้ร่างกายแขง็แรง

แขง่ขนักฬีา ศพด.จ านวน 1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 แขง่ขนักฬีา 

ศพด. 1 คร้ัง

เด็กเกดิความสนุกสนาน

และได้ออกก าลังกาย

กอง

การศึกษาฯ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้องให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

     9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม

9.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 กอ่สร้างสวนสาธารณะ เพื่อให้มสีถานที่พักผ่อนเพียงพอกบั

ความต้องการ

กอ่สร้างสวนสาธารณะใน ต.ล าคอหงษ์  

จ านวน  1  แห่ง

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สวนสาธารณะ

 1 แห่ง

มสีถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ

เพียงพอกบัความต้องการ

กองชา่ง

2 ปรับปรุงภมูทิัศน์บริเวณ อบต.ล าคอหงษ์

 / ในพื้นที่ต าบลล าคอหงษ์

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุงภมูทิัศน์บริเวณ อบต.ล าคอหงษ์ 

และในพื้นที่ต าบล  ล าคอหงษ์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปรับปรุงภมูิ

ทัศน์

มสีถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ

เพียงพอกบัความต้องการ

กองชา่ง

3 ปรับปรุงที่สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะหมู่บ้าน พื้นที่

ประมาณ 4 ไร่

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ปรับปรุงภมูิ

ทัศน์

มสีถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ

เพียงพอกบัความต้องการ

กองชา่ง

4 ปรับปรุงที่สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะหมู่บ้าน บริเวณ

ป่าชา้เกา่

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ปรับปรุงภมูิ

ทัศน์

มสีถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ

เพียงพอกบัความต้องการ

กองชา่ง

9.2 แผนงานการเกษตร

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1 ปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกยีรติฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่ารักษาส่ิงแวดล้อมและ

ระบบนิเวศ

ปลูกต้นไมใ้นพื้นที่สาธารณะ ต.ล าคอหงษ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปลูกป่า 1 แห่ง มพีื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น กองส่งเสริม

การเกษตร

2 ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกยีรติฯ เพื่อป้องกนัการพังทลายหน้าดิน,

รักษาส่ิงแวดล้อม

ปลูกหญ้าแฝก ในพื้นที่ต าบลล าคอหงษ์ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ส่ิงแวดล้อมที่ดี หน้าดินไมพ่ังทลาย  

ส่ิงแวดล้อมดี

กองส่งเสริม

การเกษตร

3 ปลูกป่า ณ ที่สาธารณะ บ้านดอนพรหม

สร หมู่ที่ 11

เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่ารักษาส่ิงแวดล้อมและ

ระบบนิเวศ

ปลูกต้นไมใ้นพื้นที่สาธารณะ บ้านดอน

พรหมสร ต.ล าคอหงษ์

100,000 100,000 100,000 ปลูกป่า 1 แห่ง มพีื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น กองส่งเสริม

การเกษตร

4 ปลูกป่า ณ ที่สาธารณะโนนบ้านจาก 

บ้านหนองเครือชดุพัฒนา หมู่ที่ 12

เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่ารักษาส่ิงแวดล้อมและ

ระบบนิเวศ

ปลูกต้นไมใ้นพื้นที่สาธารณะ โนนบ้านจาก

 ต.ล าคอหงษ์

100,000 100,000 100,000 ปลูกป่า 1 แห่ง มพีื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น กองส่งเสริม

การเกษตร

9.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการ/กจิกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกบัการ

ก าจดัขยะมลูฝอย ส่ิงปฏกิลู/น้ าเสีย การ

ควบคุมและก าจดัภาวะมลพิษที่มผีลต่อ

สุขภาพอนามยั สวสัดิภาพและคุณภาพ

ชวีติของประชาชน

 - ฝึกอบรมรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการ

คัดแยกขยะ/เสริมให้มกีารจดัการขยะ

ในพื้นที่ต าบลล าคอหงษ์

รายละเอยีดตามโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อบรม 1 คร้ัง ประชาชนในพื้นที่ต าบล

ล าคอหงษ์  มคีวามรู้เร่ือง

การคัดแยกขยะ และ 

สามารถคัดแยกขยะได้

ส านักงาน

ปลัด

2 โครงการค่ายชมรมต้นกล้าล าคอหงษ์

รักษ์ส่ิงแวดล้อม

อบรมให้ความรู้แกเ่ด็กและเยาวชน 

เกี่ยวกบัส่ิงแวดล้อม

เด็กและเยาวชนในพื้นที่ต าบลล าคอหงษ์ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 อบรม 1 คร้ัง เด็กและเยาวชนได้รับ

ความรู้ มส่ีวนร่วมในการ

รักษาส่ิงแวดล้อม

กองส่งเสริม

การเกษตร

3 จดัอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัภยัธรรมชาติ

ในต าบลล าคอหงษ์

เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้เกี่ยวกบัภยั

ธรรมชาติ  การเผ้าระวงั

ประชาชนในพื้นที่ต าบลล าคอหงษ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อบรม 1 คร้ัง ประชาชนมคีวามรู้เกี่ยวกบั

ภยัธรรมชาติ และการเฝ้า

ระวงั

ส านักงาน

ปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์ยกระดับให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกฬีา

     10.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

10.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1 อนุรักษ์ประเพณี เพื่อสืบทอดและรักษาขนบธรรมเนียม

ประเพณีอนัดีงามของไทย   เพื่อ

ส่งเสริมให้ความรัก ความสามคัคีอนัดี

งามในหมู่คณะในการท างานของรัฐ

และประชาชน   และเพื่อสร้าง

จติส านึกที่ดีและถกูต้องแกเ่ยาวชนใน

ท้องถิ่นเกี่ยวกบัวฒันธรรมประเพณี

จดักจิกรรมวนัส าคัญทางพระพุทธศาสนา

และประเพณีท้องถิ่น  เชน่  

 - อนุรักษ์ประเพีณัเขา้พรรษา

 - อนุรักษ์ประพณีสงกรานต์ /วนัผู้สูงอายุ

 - อนุรักษ์ประเพณ๊ลอยกระทง

430,000 500,000 550,000 550,000 550,000 จ านวน

กจิกรรมวนั

ส าคัญ และ

ประเพณี

อนุรักษ์งานประเพณีอนัดี

งามของไทยให้คงอยู่สืบไป  

 ประชาชนในท้องถิ่นมี

จติส านึกดีด่อวฒันธรรม  

ประชาชนเกดิความสามคัคี

 รักษาขนบธรรมเนียม

ประเพณี

กอง

การศึกษาฯ

2 วนัขา้วใหมป่ลามนัร่วมกบัอ าเภอโนนสูง เพื่อรักษาประเพณีวฒันธรรมท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่อ าเภอโนนสูง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กจิกรรมงาน

วนัขา้ว 1 คร้ัง

ประชาชนเกดิความรักและ

หวงแหนภมูลิ าเนา

กอง

การศึกษาฯ

3 กจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว             

ต.ล าคอหงษ์

เพื่อจดักจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

ในพื้นที่ต าบลล าคอหงษ์

รายละเอยีดตามโครงการ   5,000 5,000 5,000 ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว จ.

ล าคอหงษ์

แหล่งท่องเที่ยวใน ต.ได้รับ

การส่งเสริม

กอง

การศึกษาฯ

10.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร  สมาชกิ อบต.พนักงาน 

อบต.พนักงานส่วนต าบล ประชาชนใน

พื้นที่ต าบลล าคอหงษ์

10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 อบรม 1 คร้ัง เพื่อทุกคนจะได้มคุีณธรรม

ประจ าใจ

ส านักงาน

ปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

     11.  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

11.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

1 ป้องกนัและลดอบัติเหตุทางถนนในชว่ง

เทศกาลส าคัญ

เพื่อลดอบุัติเหตุบนถนนและความ

ปลอดภยัในชวีติ

รายละเอยีดตามโครงการ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ความปลอดภยั

ในชวีติและ

ทรัพยสิ์น

ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ในชวีติและทรัพยสิ์น

ส านักงาน

ปลัด

2 จดัอบรมอาสาสมคัร อปพร.ต.ล าคอหงษ์ เพื่อสร้างความเขม็แขง็และความ

มั่นคงของชมุชน

รายละเอยีดตามโครงการ 50,000 50,000 150,000 150,000 150,000 ความเขม้แขง็

ของชมุชน

ชมุชนมคีวามเขม็แขง็และ

ความมั่นคง

ส านักงาน

ปลัด

3 ฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยั

เพื่อสร้างความเขม็แขง็และความมั่นคง

ในชมุชน

รายละเอยีดตามโครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความเขม้แขง็

ของชมุชน

ชมุชนมคีวามเขม็แขง็และ

ความมั่นคง

ส านักงาน

ปลัด

4 ฝึกอบรมวนิัยจราจรและการบังคับใช้

กฎหมาย

เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้เร่ืองวนิัย

จราจรและการบังคับใชก้ฎหมาย

รายละเอยีดตามโครงการ 25,000 25,000 25,000 ความปลอดภยั

ในชวีติและ

ทรัพยสิ์น

ชมุชนมคีวามเขม็แขง็และ

ความมั่นคง

ส านักงาน

ปลัด

5 ฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองอคัคีภยัใน

สถานศึกษา

เพื่อให้สถานศึกษามคีวามรู้เร่ืองอคัคีภยั รายละเอยีดตามโครงการ 10,000 10,000 10,000 ความปลอดภยั

ในชวีติและ

ทรัพยสิ์น

ชมุชนมคีวามเขม็แขง็และ

ความมั่นคง

ส านักงาน

ปลัด

6 ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ เพื่อสร้างความเขม้แขง็ให้ชมุชน  และ

ส่งเสริมให้ประชาชน รักและหวงแหน

สถาบันส าคัญของชาติ

รายละเอยีดตามโครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนกิจกรรม

ที่ส่งเสริม 

ปกป้องสถาบันฯ

ชมุชนมคีวามเขม็แขง็

ประชาชนมคีวามรักและ

หวงแหนสถาบันส าคัญของ

ชาติ

ส านักงาน

ปลัด

7 โครงการ/กจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ การ

ด าเนินการหรือสนับสนุนโครงการอนั

เนื่องมาจากประราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภมูพิลอ

ดุลยเดช สมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนิีนาถ และสมเด็จพระ

เจา้อยู่หัวมหาวชริาลงกรณบดินทรเทพ

ยวรางกรู และโครงการเฉลิมพระเกยีรติ

ต่าง ๆ

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน

โครงการ/กจิกรรม จดังานเฉลิมพระ

เกยีรติต่าง ๆ ฯลฯ

รายละเอยีดตามโครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 การแสดงออก

ถงึความ

จงรักภกัดี

ประชาชนได้แสดงออกถงึ

ความจงรักภกัดี ต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์

ส านักงาน

ปลัด
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

8 จดัฝึกอบรมสร้างความสามคัคีสมานฉนัท์ เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน

โครงการฝึกอบรมสร้างความสามคัคี

สมานฉนัท์

รายละเอยีดตามโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความเขม้แขง็

ของชมุชน

มคีวามสามคัคีสมานฉนัท์ ส านักงาน

ปลัด

11.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 หน้าบ้านนายโฮ้

ถงึบ้านยายมะลิ

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ขยายเขตไฟฟ้า  หน้าบ้านนายโฮ้ถงึบ้าน

ยายมะลิ

- - 16,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากประปา - 

บ้านนายหลง ขอชมกลาง บ้านโนนพรม 

หมู่ที่ 1

เพื่อเพิ่มแสงสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไป-มา สะดวกปลอดภยั

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ระยะทาง 400 ม. 120,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

3 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ หมู่ที่ 

2 จ านวน 7 จดุ

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ  7  จดุ - - 40,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

4 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่  2  จาก

บ้านนายชื่น มุ่งฝอยกลาง ถงึบ้านนาย

ด าริ เสมอกลาง

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 150 ม. - - 30,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

5 เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน จ านวน 21 จดุ - - 20,000 กองชา่ง

จดุที่ 1  หน้าบ้านนางสมหมาย  

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

ไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ   หมู่ที่ 3   

จ านวน  21  จดุ

งบประมาณ

หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 3
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

จดุที่ 2  หน้าบ้านนายลิม

จดุที่ 3  หน้าบ้านนายสนอง

จดุที่ 4  หน้าบ้านนายมนต์

จดุที่ 5  หน้าบ้านนายยนัยง

จดุที่ 6  หน้าบ้านนายสุทัศน์

จดุที่ 7  หน้าบ้านนายประจกัร

จดุที่ 8  หน้าบ้านนายจลุ

จดุที่ 9  หน้าบ้านนายบัณดิษส์

จดุที่ 10  หน้าบ้านนายแฉล้ม

จดุที่ 11  นายสวสัด์ิ

จดุที่ 12  หน้าบ้านนายวงั

จดุที่ 13  หน้าบ้านนายพูน

จดุที่ 14  หน้าบ้านนายชื่น

จดุที่ 15  หน้าบ้านนายสาย

จดุที่ 16  หน้าบ้านนายปลอด

จดุที่ 17   หน้าบ้านนายประเสริฐ

จดุที่ 18  บ้านนายประมวล

จดุที่ 19  หน้าบ้านนายเฉลิมวชัร

จดุที่ 20  หน้าบ้านนายประยรู

จดุที่ 21  หน้าศาลาประชาคม

6 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง จากบ้านนายยรรยง

 ถงึ ปั้มน้ ามนันางทองมิ้น  หมู่ที่  3

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน 

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง ระยทาง 500 ม. -  - 40,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

7 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่งรอบหมู่บ้านคอหงษ์

 หมู่ที่ 3

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน 

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่งรอบหมู่บ้าน 150,000       ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก

หมู่บ้านคอหงษ์ถงึคลองโคกเยย้กระถนิ 

หมู่ที่ 3

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน 

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ระยะทางประมาณ

 800 ม.

150,000       ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

9 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง จากถนนด าทางเขา้

หมู่บ้าน ถงึ หมู่บ้าน หมู่ที่ 4

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน 

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง ระยทาง 1,000 ม. - - - 500,000 500,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

10 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากบ้านนางสม  

หมายไร่กลาง ถงึ หน้าบ้านนางถม  หงษ์

ส าโรง  หมู่ที่ 4

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน 

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง  300 ม. - - 120,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

11 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่งสามแยกบ้านนาย

ปิ่นถงึประปา หมู่ที่ 4

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน 

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง  300 ม. - - 60,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

12 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากสามแยก

หมู่บ้านถงึบ้านนางศรีประเพียร หมู่ที่ 4

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน 

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง  200 ม. - - 50,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

13 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากบ้านนางถม 

ถงึ บ้านนายจรินทร์ หมู่ที่ 4

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน 

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง  80 ม. -  20,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

14 ต้ังต้ังไฟฟ้าสาธารณะรอบหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน 

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ติดต้ังไฟฟ้าธารณะรอบหมู่บ้าน - กลาง

หมู่บ้าน และที่สาธารณะ ถงึประปา

 - -  100,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

15 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากสามแยกปู่ตา-

หน้าบ้านนางสุกญัญา บ้านโนนสะพาน 

หมู่ที่ 4

เพื่อเพิ่มแสงสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไป-มา สะดวกปลอดภยั

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ระยะทาง 300 ม.  100,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

16 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หน้าบ้านนางซิว-

บ้านนางจรีุรัตน์ ศรีชยั บ้านโนนสะพาน 

หมู่ที่ 4

เพื่อเพิ่มแสงสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไป-มา สะดวกปลอดภยั

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ระยะทาง 200 ม.  80,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

หมู่ที่ 4
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17 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  ถนนสาธารณะ 

จ านวน 3 จดุ หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน 

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ไฟฟ้าถนนสาธารณะในหมู่บ้าน  3 จดุ 

จุดที่ 1  บ้านนายเนียม    ระยะทาง 350

  เมตร  เสาจ านวน 7  ต้น  

จุดที่ 2  บ้านนายจ านอง  ระยะทาง  

100  เมตร  เสาจ านวน  3 ต้น        

จุดที่ 3  บ้านนางส าเนียง  ระยะทาง 

100  เมตร  เสาจ านวน  2 ต้น

- -  50,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

18 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าถนนสาธารณะ 

จ านวน 4 จดุ  หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน 

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน 4 จดุ  

จุดที่ 1  บ้านนางมธรุส มุ่งยอดกลาง  

ระยะทาง  85 ม.                         

จุดที่ 2  บ้านนายเบี้ยว  ถาจอหอ 

ระยะทาง 70 ม.                           

จุดที่ 3  บ้านนายบุญ  มุ่งค้ ากลาง 

ระยะทาง 86 ม.                           

จุดที่ 4  บ้านนางอไุรวรรณ   มุ่งเขื่อง

กลาง  ระยะทาง 300 ม.

 240,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

19 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากบ้านนายเนียม

 มุ่งภู่กลาง ถงึ บ้านนางขจร ขอเอื้อกลาง 

 หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสาธารณะ - -  100,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

หมู่ที่ 5
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

20 ไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะรอบหมู่บ้าน  

หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ไฟฟา้สาธารณะหมู่บ้าน  จ านวน  20  จุด 

จุดที่ 1 หน้าบ้านนางขวญัยืน ค้ าชู 

จุดที่ 2 หน้าบ้านนางสีไพร นิ่มกลาง 

จุดที่ 3 หน้าบ้านนางญวณ มุ่งภู่กลาง 

จุดที่ 4 หน้าบ้านนายกังวล มุ่งซ้อนกลาง

จุดที่ 5 หน้าบ้านนางบุญมาก มุ่งซ้อนกลาง

จุดที่ 6 หน้าบ้านนายเย็น ขอเชื้อกลาง จุดที่ 7

 หน้าบ้านนางเบ้า มุ่งปั่นกลาง 

จุดที่ 8 หน้าบ้านนายสร้อย มุ่งปั่นกลาง

จุดที่ 9 หน้าบ้าน น.ส.บุญเล้ียง หาสูงเนิน

จุดที่ 10 หน้าบา้นนางล่ันทม วฒิุพงษ์ปรีชา 

จุดที่ 11 หน้าบ้านนางสายพนิ มุ่งเขื่องกลาง

จุดที่ 12 หน้าบ้านนายอ านาจ มุ่งเขื่องกลาง

จุดที่ 13 หน้าบ้านนางเกษร โปรยทอง 

จุดที่ 14 หน้าบ้านนางธนาวดี มุ่งใหญ่กลาง

จุดที่ 15 หน้าบ้านนางไพฑูรย์ มุ่งภู่กลาง

จุดที่ 16 หน้าบ้านนายใส มุ่งซ้อนกลาง 

จุดที่ 17 หน้าบ้านนางประทุม มุ่งใหญ่กลาง

จุดที่ 18 หน้าบ้านนางอึง่ มุ่งค้ ากลาง 

จุดที่ 19 หน้าบ้านนายเที่ยง มุ่งโตกลาง

จุดที่ 20 หน้าบ้านนายสวงค์ พลัดกลาง

- - 100,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

21 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากบ้านนายเนียม

 มุ่งภู่กลาง ถงึ บ้านนางรุ่งนภา มุ่งใหญ่

กลาง  หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสาธารณะ ระยะทาง

 80 ม.

- - 20,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

22 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากบ้านนาย

สมนึก มุ่งซ้อนกลาง ถงึ บ้านนายสวา่ง 

ชอ่งกลาง  หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสาธารณะ  

ระยะทาง 80 ม.

- - 20,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

23 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากบ้านนาย

สมหมาย มุ่งรวยกลาง ถงึบ้านนายเที่ยง 

มุ่งโตกลาง  หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสาธารณะ  

ระยะทาง 80 ม.

- - 20,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

24 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากบ้านนาย

สมหมาย มุ่งรวยกลาง ถงึบ้านนางศรีไพร

 นิ่มกลางกลาง  หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสาธารณะ   

ระยะทาง 80 ม.

- - 20,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

25 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะขาเหล็ก หมู่ที่ 5  

หน้าบ้านนางจอม ค าไทย

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะขาเหล็ก หน้าบ้าน

นางจอม ค าไทย

- - 5,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

26 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากหน้าบ้านนาง

ส าเนียง จงอาจกลาง -นานางขจร มุ่ง

ซ้อนกลาง บ้านดอนผวา  หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มแสงสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไป-มา สะดวกปลอดภยั

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ระยะทาง 80 ม. 45,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

27 ติดต้ังกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 5 เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยภายใน

หมู่บ้าน

ติดต้ังกล้องวงจรปิด บริเวณถนน จ านวน 

 3 จดุ

จดุที่ 1 ทางแยกมาศาลาประชาคม 1 ตัว 

จดุที่ 2 ศาลาประชาคม 2 ตัว             

จดุที่ 3 ปากทางเข้าหมู่บ้าน(ถนนใหญ)่ 1 ตัว

- - 50,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

ลดปัญหาอาชญากรรมต่างๆ กองชา่ง

28 ไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ หมู่บ้าน หมู่ที่ 6

 จ านวน 11 จดุ

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ไฟฟา้สาธารณะหมู่บ้าน จ านวน 11 จุด

จุดที่ 1 สามแยกบา้นนายทว ีหมายยอดกลาง

จุดที่ 2 สามแยกบา้นนายจ าลอง ขอร่มกลาง 

จุดที่ 3 สามแยกบ้านนายเหวยีว 

จุดที่ 4  โค้งศาลตาปู่ 

จุดที่ 5  หน้าบ้านนายพรหม  ตองกระโทก 

จุดที่ 6  หน้าบ้านนายชนะชัย นกกลาง 

จุดที่ 7 หน้าบ้านนายถนอม ฯ

จุดที่ 8 หน้าบา้น อบต.ไพโรจน์ ศิริประเสริฐ

จุดที่ 9 สามแยกบา้น น.ส.แฉล้มหวงัสระกลาง 

จุดที่ 10  หน้าบ้านนายหงิม หวงัรวมกลาง 

จุดที่ 11  จากปากทางถนนด าถึงบา้นโนนลาว

- - 60,000  ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

หมู่ที่ 6
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

29 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากหน้าบ้านนาย

ประคอง ออ่นสันเทียะ ถงึ บ้านนายพันธุ์

 พูนศิริ   หมู่ที่ 6

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ขยายเขตไฟฟ้า  ระยะทาง 300  ม. -  120,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

30 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากหน้าบ้านนาย

ประคอง ออ่นสันเทียะ ถงึ ที่นายทองคูณ

 บุญคุ้ม  หมู่ที่ 6

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ขยายเขตไฟฟ้า  ระยะทาง 120  ม. - 50,000  ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

31 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากสามแยก

หมู่บ้าน ถงึ นานางลูกชิ้น ปูนกลาง  หมู่ที่

 6

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ขยายเขตไฟฟ้า  ระยะทาง 1,300  ม. - 130,000  ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

32 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง หมู่ที่ 6 จากปาก

ทางเขา้หมู่บ้านถงึหมู่บ้าน

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง -  200,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

33 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากบ้านนางจติรา

ชมิหนองแวง บ้านหนองเครือชดุ  หมู่ที่ 7

เพื่อเพิ่มแสงสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไป-มา สะดวกปลอดภยั

ระยะทางยาว  100.00  เมตร 34,500 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

34 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง สาธารณะ   หมู่ที่ 7 เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน - -  60,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

35 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สายหน้าบ้านนาย

อาคม-บ้านนางสาวละอองดาว อว่ม

สันเทียะ บ้านหนองเครือชดุ หมู่ที่ 7

เพื่อเพิ่มแสงสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไป-มา สะดวกปลอดภยั

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ระยะทาง 300 ม.  120,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

36 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สายจากหน้าบ้าน

นายเชย กอเผือกกลาง - บ้านนาย       

บุญเสริฐ จงเหนี่ยวกลาง  บ้านหนอง

เครือชดุ หมู่ที่ 7

เพื่อเพิ่มแสงสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไป-มา สะดวกปลอดภยั

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ระยะทาง 150 ม.  120,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

หมู่ที่ 7
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

37 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 8 จาก บ้าน

นายสมศักด์ิ เปียโคกสูง ถงึบ้านนาย

สมชาย หมวกคลุ้ม

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ไฟฟ้าแรงต่ า  ระยะทาง 300 ม. - - 120,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

38 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ  หมู่ที่  8 

 จ านวน 12 จดุ

เพื่อเพิ่มแสงสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไป-มา สะดวกปลอดภยั

ไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ 12 จดุ 

จดุที่ 1  บริเวณถนนหน้าบ้านนางบุญมา

จดุที่ 2 บริเวณถนนหน้าบ้านยายจอย 

จดุที่ 3 บริเวณถนนหน้าบ้านนางสมยั  

จดุที่ 4 บริเวณถนนหน้าบ้านนายเทิ่ง 

จดุที่ 5 บริเวณถนนหน้าบ้านนายถนอม

จดุที่ 6 บริเวณถนนหน้าบ้านนายทองพูล

จดุที่ 7 บริเวณถนนหน้าบ้านนายเล่ือน 

จดุที่ 8 บริเวณถนนหน้าบ้านนายสมศักด์ิ

จดุที่ 9 บริเวณถนนหน้าบ้านนางกว่ง 

จดุที่ 10 บริเวณถนนหน้าทางเขา้

ส านักสงฆก์ระถนิ

จดุที่ 11 บริเวณถนนหน้าบ้านนางสาคร

จดุที่ 12 บริเวณถนนหน้าบ้านนายอภชิาติ

- 50,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

39 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 8 จาก หน้า

บ้านนางกญัญา หมายจากกลาง ถงึ 

ศาลาประชาคมหลังใหม่

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ไฟฟ้าแรงต่ า  ระยะทาง 120 ม. - - 60,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

40 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8 เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ  ม.8  จ านวน  10 

 จดุ

- 30,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

41 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 8 จาก บ้าน

นายสมศักด์ิ เปียโคกสูง ถงึบ้านนาง

สายมา่น

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ไฟฟ้าแรงต่ า  ระยะทาง 150 ม.  200,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

หมู่ที่ 8
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

42 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง สาธารณะ  หมู่ที่ 9 เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน  จากหน้าปั๊มบ้าน

โนนบ่อ-หมู่บ้านโนนบ่อ

- - 150,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

43 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง สาธารณะ  หมู่ที่ 9 

 จากปั๊มบ้านโนนบ่อ ถงึ หน้าโรงเรียน

บ้านคอหงษ์

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ระยะทาง 300 ม. - -  80,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

44 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 9 จากบ้าน

นางละมอ่ม ออ้พิมาย ถงึ บ้านนายสงบ 

ถาวรสุกจิ

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  ระยะทาง    150 

ม.

- - 300,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

45 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง สาธารณะ หมู่ที่  

10  จ านวน  7  จดุ

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน จ านวน 7 จดุ   

1. บริเวณหน้าบ้านนางสาวสมหมาย    

2. หน้าบ้านนางเจยีว  หวงัทอนกลาง    

3.  หน้าบ้านนายแฉล้ม  กาส าโรง       

4.  หน้าบ้านนางไวย ์ กรงกลาง  

5. หน้าบ้านนายผัน มุ่งออ้มกลาง  

6.หน้าบ้านนางเล็ก หมายครอบกลาง 

7. หน้าบ้านนายล่ันลม หมายครอบกลาง

- 60,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

46 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า   หมู่ที่  10 หน้า

บ้านนายเด็จ

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า - 100,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

47 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  หมู่ที่ 10 จาก

บ้านนายคูณ ชโลกลาง ถงึ บ้านนายสุบิน

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า - 100,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

หมู่ที่ 9

หมู่ที่ 10
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

48 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า   หมู่ที่  10 จาก

บ้านโนนกราด  ถงึ คุ้มบ้านโกรก

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า - - 100,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

49 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง สาธารณะ   หมู่ที่ 

11

เพื่อเพิ่มความสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไปมามคีวามสะดวกปลอดภยั

ไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน 4 จดุ 

1. แยกบ้านนายออ่ง  ออ้พิมาย 

2. ทางโค้งบ้านนายประสิทธิ ์ แซ่ล้ิม 

3. บ้านนายนาค  ขอนัดกลาง

4. บ้านนายอิ่ม  เคียนกลาง 

- - 150,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

50 ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ าสายบ้านนางบุญ

เที่ยง  มุ่งโตกลาง – บ้านนายกลุ สุขกลาง

 บ้านดอนพรหมสร  หมู่ที่ 11

เพื่อเพิ่มแสงสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไป-มา สะดวกปลอดภยั

ระยะทางยาว  200.00  เมตร 60,900 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

51 ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ าสายบ้านนางค า

 – สวนนางแหวน บ้านดอนพรหมสร

หมู่ที่  11

เพื่อเพิ่มแสงสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไป-มา สะดวกปลอดภยั

ระยะทางยาว  180.00  เมตร 40,600 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

52 ขยายเขตไฟฟ้า  บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่

 11

เพื่อเพิ่มแสงสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไป-มา สะดวกปลอดภยั

1) บ้านนายรณชยั นาคา ถงึ บ้านนางอรุดี

 คันธมาตย ์ระยะทาง 65 ม.

2) บ้านนางด้วง-ศาลาประชาคม 

ระยะทาง 90 เมตร

3) บ้านนางสามวยั  ชุ่มวจิติร-บ้านนาย

จาก  มุ่งยอ่มกลาง ระยะทาง 85 เมตร

4) สายปู่ตา  ถงึ สวนนางแหวน  

ระยะทาง 210 เมตร

- 145,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

53 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สายบ้านนางจวง 

มุ่งซ้อนกลาง ถงึ บ้านนางทองด้วง ยงตา

กลาง หมู่ที่ 11

เพื่อเพิ่มแสงสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไป-มา สะดวกปลอดภยั

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า - - 100,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

หมู่ที่ 11
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

54 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากบ้านนางอรุดี 

ถงึ ฉางขา้ว  หมู่ที่ 11

เพื่อเพิ่มแสงสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไป-มา สะดวกปลอดภยั

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า - - 100,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

55 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านหนองเครือ

ชดุพัฒนา หมู่ที่ 12

เพื่อเพิ่มแสงสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไป-มา สะดวกปลอดภยั

ชว่งที่ 1 จากศาลาประชาคม ถงึ แยก

บ้านคู

ปักแซมเสาแรงสูง ระยะทาง 560 ม.

ชว่งที่  2 จากถนนลาดยาง  แยกบ้านคู 

ถงึ เขา้ตัวหมู่บ้าน

-  180,000 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

56 ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ าสายบ้านนาย

กวา้ง  เชยโพธิ ์– นายบุญสี

เพื่อเพิ่มแสงสวา่งในเวลากลางคืน  

การสัญจรไป-มา สะดวกปลอดภยั

ระยะทางยาว  100.00  เมตร 37,900 ประชาชนร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 

มคีวามพึงพอใจ

การสัญจรบนท้องถนนของ

ประชาชนมคีวามสะดวก

ปลอดภยัในยามค่ าคืน

กองชา่ง

หมู่ที่ 12
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ขดุลอกสระเกบ็กกัน้้าสาธารณะ  หมู่ที่ 1 เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

  ปากบนกวา้ง  100 ม.  ยาว  600 ม. ลึก

เฉล่ีย  3  ม.  กน้กวา้ง  90 ม.  ยาว 590 ม.

  ปริมาตรดินขดุ  169,650 ลบ.ม.

 - - - 5,941,250  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

2 โครงการขดุลอกเหมอืงส่งน้้าจากนานาย

ล้าแพน-นานายพัน บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ขดุลอกเหมอืง กวา้ง 15 ม. ยาว 1,000 ม. 1,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

3 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต  บ้านโนนพรม  หมู่ที่ 1

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต

- - 1,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

ส้าหรับ โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ผ.02/1
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

ส้าหรับ โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ผ.02/1

4 ขดุลอกเหมอืงจากล้าห้วยสะพานถงึโนน

พะงาด  หมู่ที่  2

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ล้าห้วย ขนาดกวา้ง 3 ม. ยาว  1,400 ม. ลึก

 5 ม.

- - - 2,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

ราษฎรมแีหล่งกกัเกบ็น้้า

ไวใ้ชย้ามขาดแคลน

กองชา่ง

5 ขดุลอกล้าชะเนียง บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 

เชื่อมต่อ ต.พลสงคราม

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ปากบนกวา้ง 16 เมตร  ยาว 1,070  เมตร 

 ลึกเฉล่ีย  1.50  เมตร

1,284,000 1,284,000      1,284,000      1,284,000      1,284,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

6 ขดุลอกล้าห้วยสะพาน บ้านสะพาน หมู่ที่ 

2 เชื่อมต่อ ต.เมอืงปราสาท

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ปากบนกวา้ง 22 เมตร  ยาว 1,000  เมตร 

 ลึกเฉล่ีย  1.50  เมตร

     1,650,000      1,650,000      1,650,000      1,650,000      1,650,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

 - 209 -



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

ส้าหรับ โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ผ.02/1

7 ขดุลอกคลองล้าห้วยตลาดใหญ่  บ้าน

สะพาน หมู่ที่ 2

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ขดุลอกล้าห้วยตลาดใหญ่      6,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

8 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสะพาน  หมู่ที่ 2

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต

1,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

9 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคอหงษ์ หมู่ที่ 3

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต

- - 1,700,000 -   ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

ส้าหรับ โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ผ.02/1

10 ขดุลอกคลองล้าห้วยตลาดใหญ่ บ้านโนน

สะพาน หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ ต.เมอืงปราสาท

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ปากบนกวา้ง 30 เมตร  ยาว 1,000  เมตร 

 ลึกเฉล่ีย 2  เมตร

3,000,000 3,000,000      3,000,000      3,000,000      3,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

11 ขดุลอกเหมอืงโคกประดู่ จากถนนด้าถงึ

นานายประคอง บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ปากบนกวา้ง 30 เมตร  ยาว 1,000  เมตร 

 ลึกเฉล่ีย 2  เมตร

- - -      3,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

12 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต

. -         1,500,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

ส้าหรับ โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ผ.02/1

13 ขดุลอกสระวดั  หมู่ที่  5 เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

  จ้านวน  3  ชว่ง  ขนาดกวา้ง 80 ม. ยาว 

3,000 ม. ลึก  3.50 ม.

- - 2,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

14 ขดุลอกคลองหนองท่าขา้ม ถงึ  หนอง

สะแก  หมู่ที่ 5

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

กวา้ง 11  ม.  ยาว 2,500 ม. ลึก 3.50  ม. - - -      5,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

15 ขดุลอกสระน้้าสาธารณะโคกหนองชา้ง 

บ้านดอนผวา   หมู่ที่  5

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ขดุลอกสระน้้าสาธารณะ รวมพื้นที่ขดุลอก

ไมน่้อยกวา่ 22,700 ตร.ม. รวมปริมาตรดิน

ขดุไมน่้อยกวา่ 29,300 ลบ.ม.

- - 1,170,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

 - 212 -



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

ส้าหรับ โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ผ.02/1

16
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  

คอนกรีต (โดยวธิ ีPavement ln-Place 

Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.

256-02 สายบ้านดอนผวา – บ้านสีฟัน ณ

 บ้านดอนผวา  หมู่ที่ 5

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

กวา้ง 8 ม. ยาว 1,115. รวมไหล่ทางขา้งละ 

1 ม.

- 4,238,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

17 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต (โดยวธิ ีPavement In-Place 

Recycling) รหัสทางหลวง นม.ถ.256-06

 สายบ้านดอนผวา-บ้านดอนมนักระซาก 

บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

กวา้ง 8 ม. ยาว 1,790 กม. รวมไหล่ทาง

ขา้งละ  1 ม.

- 7,159,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

18 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต

1,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

 - 213 -



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

ส้าหรับ โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ผ.02/1

19 โรงสูบน้้าแรงดันสูง ณ สระน้้าวดัดอนผวา

 บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5

เพื่อเพื่มประสิทธภิาพในการสูบน้้า โรงสูบน้้าแรงดันสูง - - 20,000,000    20,000,000    20,000,000  โรงสูบน้้า

แรงดันสูง 1 

แห่ง

 มปีระสิทธภิาพในการ

สูบน้้ามากขึ้น

กองชา่ง

20 ขดุลอกคลองล้าห้วยตลาดใหญ่  ณ บ้าน

โนนลาว  หมู่ที่ 6

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 35.00 เมตร  ขนาดยาว 

1,390.00 เมตร  ลึกเฉล่ีย 4.50 เมตร Slop

 1 : 1 รวมปริมาณดินขดุไมน่้อยกวา่  

47,346.87  ลบ.ม. หรือมพีื้นที่การขดุไม่

น้อยกวา่ 48,650.00  ตร.ม. พร้อมปรับ

เกรดเกล่ียคันดินให้เรียบร้อย

- - - 2,232,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

21 ขดุลอกล้าห้วยล้าละเลิง บ้านโนนลาว หมู่

ที่ 6 ต.ล้าคอหงษ์ เชื่อมต่อ ต.เมอืงปราสาท

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ปากบนกวา้ง 25 เมตร  ยาว 1,480  เมตร 

 ลึกเฉล่ีย  1.50  เมตร

2,775,000 2,775,000 2,775,000     2,775,000     2,775,000      ร้อยละความ

พึงพอใชข้อง

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

 - 214 -



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

ส้าหรับ โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ผ.02/1

22 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต  บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต

- - - 2,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

23 ขดุลอกคลองส่งน้้า หมู่ที่ 7 เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ขดุลอกคลอง สายคลองบ้านหนองเครือชดุ 

หมู่ที่ 7-บ้านหนองห่าง ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง

 กวา้ง 6 ม. ยาว 4,500 ม.ลึก 3 ม.

- - - 3,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

24 ขดุลอกคลองส่งน้้า จากสระน้้า

สาธารณประโยชน์บ้านหนองเครือชดุ-

ห้วยช้าแหละหวา้ หมู่ที่ 7

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ขดุลอกคลองส่งน้้าสายคลองหนองเครือ

ชดุ-ห้วยช้าแหละหวา้  ระยะทาง 2,000 

เมตร

- - 1,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

ส้าหรับ โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ผ.02/1

25 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายจากบ้าน

นางประนอม บ้านหนองเครือชดุ หมู่ที่ 7 

ต.ล้าคอหงษ์ อ.โนนสูง เชื่อม ต.ถนนโพธิ ์

อ.โนนไทย

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ขนาด กวา้ง 5 ม. ยาว 1,100 ม.หนา 0.15 

ม.

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

26 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต  บ้านหนองเครือชดุ    

หมู่ที่ 7

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต

- - - 2,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

27 ขดุลอกคลองวงัอเีหลา บ้านกระถนิ หมู่ที่ 

8 ต.ล้าคอหงษ์ เชื่อมต่อ ต.เมอืงปราสาท

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ปากบนกวา้ง 15 เมตร  ยาว 1,000  เมตร 

 ลึกเฉล่ีย  2  เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

ส้าหรับ โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ผ.02/1

28 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกระถนิ หมู่ที่ 8

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต

- - 1,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

29 ขดุลอกคลองจากล้าตะกลึง-โนนสองพี่น้อง

  บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

ระยะทาง 10 ก.ม. 1,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง

30 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านโนนบ่อ  หมู่ที่  9

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัสท์ติกคอนกรีต

- - 2,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

ส้าหรับ โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ผ.02/1

31 กอ่สร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ

ด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา)   สายล้าตา

กลึง บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

กอ่สร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ

ด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา)

- - 5,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

32 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านโนนกราด หมู่ที่  10

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัสท์ติกคอนกรีต

- - 1,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

33 ขดุลอกล้าคลองจกิ บ้านดอนพรหมสร 

หมู่ที่ 11

เพื่อขดุลอกและพัฒนาแหล่งน้้า  และ

เพื่อกกัเกบ็น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตร

กวา้ง  8  ม. ระยะทาง 4,350 ม. (ขนยา้ย

ดิน)

1,700,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 50

แหล่งน้้ามกีารขดุลอก

และพัฒนา ประชาชนมี

น้้าไวใ้ชอ้ปุโภค บริโภค 

และการเกษตรอยา่ง

เพียงพอ

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

ส้าหรับ โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ผ.02/1

34 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่

 11

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอส

ฟัสท์ติกคอนกรีต

- - 4,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

35 กอ่สร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ

ด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา)  สายหนอง

เครือชดุพัฒนา-หลุมปูน บ้านหนองเครือ

ชดุพัฒนา หมู่ที่ 12

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

กอ่สร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ

ด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา)

- - 5,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

36 กอ่สร้างอาคารแสดงนิทรรศการแหล่ง

โบราณคดีโนนบ้านจาก บ้านหนองเครือ

ชดุพัฒนา หมู่ที่ 12

เพื่อใชเ้ป็นอาคารแสดงนิทรรศการ

โบราณคดีโนนบ้านจาก

อาคารแสดงนิทรรศการแหล่งโบราณคดี

โนนบ้านจาก บ้านหนองเครือชดุพัฒนา หมู่

ที่ 12

6,050,000 6,050,000 6,050,000 6,050,000  อาคารแสดง

นิทรรศการ 1 

อาคาร

มอีาคารแสดงนิทรรศการ

โบราณคดีโนนบ้านจาก

กองชา่ง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์  อ้าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

ส้าหรับ โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ผ.02/1

37 กอ่สร้างถนนพาราแอสฟัลท์ สายหนอง

เครือชดุพัฒนา-หลุมปูน ต.ถนนโพธิ ์บ้าน

หนองเครือชดุพัฒนา หมู่ที่ 12

เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มคีวาม

คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน

การสัญจรไปมาของประชาชน

กอ่สร้างถนนพาราแอสฟัลท์ สายหนอง

เครือชดุพัฒนา-หลุมปูน ต.ถนนโพธิ์

- - 13,000,000 13,000,000 13,000,000  ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไม่

น้อยกวา่ร้อย

ละ 65

 ถนนมผิีวการจราจรที่ดี

สะดวกในการสัญจรไปมา

กองชา่ง

38 กอ่สร้างอาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต้าบล

ล้าคอหงษ์

เพื่อสะดวกในการปฏบิัติงานและเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการให้บริการ

ประชาชน

บริเวณที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบล

ล้าคอหงษ์  ตามแบบมาตรฐานประเภท

อาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน

  แบบที่ สถ.ศพด. 2

- 2,205,000 2,205,000 2,205,000 2,205,000 อาคาร ศพด.

จ้านวน 1 แห่ง

มกีารปฏบิัติงานที่ดีมี

ประสิทธภิาพในการ

ปฏบิัติงานเพิ่มขึ้น

กองชา่ง

39 โครงการศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชวีติและ

ส่งเสริมอาชพีผู้สูงอาย ุ(ศพอส.)

เพื่อสะดวกในการปฏบิัติงาน และเป็น

ศูนยร์วมผู้สูงอายุ

กอ่สร้างศูนย ์ฯ  บริเวณที่ท้าการองค์การ

บริหารส่วนต้าบลล้าคอหงษ์

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อาคาร ศพอส.

จ้านวน 1 แห่ง

มสีถานที่ในการท้า

กจิกรรมร่วมกนั

กองชา่ง

40 ระบบกระจายน้้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

 ต.ล้าคอหงษ์ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12

เพื่อบรรเทาปัญหาภยัแล้ง และลด

ต้นทุนในการสูบน้้า

ระบบกระจายน้้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระบบกระจาย

น้้าด้วย

พลังงาน

แสงอาทิตย์

บรรเทาปัญหาภยัแล้ง 

และลดต้นทุนในการสูบน้้า

กองชา่ง

12,809,000 33,461,000 81,634,000 75,505,250 74,296,000

6 11 23 20 19

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

 - 220 -



 เปา้หมาย หน่วยงาน
. แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อปุกรณ์อา่นบตัรแบบ

อเนกประสงค์ (Smart 

Card Reader)

อปุกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 

จ านวน 2 เคร่ือง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ มีนาคม 2562)

1,400   ส านักงานปลัด

2 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองสูบน้ า 8 นิ้ว x 8 นิ้ว เคร่ืองยนต์ดีเซล (ตาม

คุณลักษณะประกาศเกณฑ์ราคาบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ส านัก

งบประมาณ ธนัวาคม 2561)

 600,000  ส านักงานปลัด

3 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะและเกา้อี้ จดัซ้ือโต๊ะและเกา้อีเ้พือ่ใช้ในการประชุม (ตามคุณลักษณะ

ประกาศเกณฑ์ราคาบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ส านักงบประมาณ

 ธนัวาคม 2561)

150,000   ส านักงานปลัด

4 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ 

Inverter) ขนาด 24,000 บทีีย ูจ านวน 3 เคร่ือง (ตาม

คุณลักษณะประกาศเกณฑ์ราคาบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ส านัก

งบประมาณ ธนัวาคม 2561)

109,200   ส านักงานปลัด

5 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ LED โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 1 

เคร่ือง (ตามคุณลักษณะประกาศเกณฑ์ราคาบญัชีมาตรฐาน

ครุภณัฑ์ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561)

14,000 ส านักงานปลัด

6 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง (ตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

มีนาคม 2562)

2,500 ส านักงานปลัด

7 บริหารงานคลัง ครุภณัฑ์ส านักงาน เกา้อีท้ างาน เกา้อีท้ างาน  (ราคาตลาด) จ านวน 1 ตัว 2,000 กองคลัง

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ ์ อ าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.03
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 เปา้หมาย หน่วยงาน
. แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

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

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ ์ อ าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.03

8 บริหารงานคลัง ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มือจบั จ านวน 2 หลัง (ตามคุณลักษณะ

ประกาศเกณฑ์ราคาบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ส านักงบประมาณ

 ธนัวาคม 2561)

11,000 กองคลัง

9 บริหารงานคลัง ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อปุกรณ์อา่นบตัรแบบ

อเนกประสงค์ (Smart 

Card Reader)

อปุกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 

จ านวน 1 เคร่ือง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ มีนาคม 2562)

700   กองคลัง

10 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ส านักงาน เกา้อีท้ างาน เกา้อีท้ างาน  จ านวน 1 ตัว (ราคาตลาด) 3,000 กองช่าง

11 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจกัรยานยนต์ รถจกัรยานยนต์ ขนาด  110  ซีซี แบบเกยีร์ธรรมดา  จ านวน

 1 คัน

40,800 กองช่าง

12 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง พว่งขา้งรถจกัรยานยนต์ เป็นพ่วงชนิดต่อด้วยโครงเหล็ก หลังคาพ่วงมุงแผ่นผ้าใบยาง  

ความกว้างของพ่วงด้านหน้า ไม่ต่ ากว่า 0.80 เมตร  ความยาว

ของพ่วงด้านหลัง ไม่ต่ ากว่า 0.95 เมตร  ความยาวพ่วงไม่น้อย

กว่า 1.20 เมตร  ความสูงจากพื้นถึงพ่วงขอบบน ไม่น้อยกว่า 

0.35 เมตร ใช้โช๊คอัพส าหรับติดพ่วงไม่น้อยกว่า 6 ตัว ขนาดวง

ล้อไม่ต่ ากว่า ขนาดวงล้อรถจักรยานยนต์ที่น ามาประกอบพ่วง

20,000 กองช่าง
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 เปา้หมาย หน่วยงาน
. แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

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

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ ์ อ าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.03

13 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกพร้อม

ติดต้ังชุดเครนไฮดรอลิค

 ชนิดเครนสลิง พร้อม

กระเช้าซ่อมไฟฟา้

รถยนต์บรรทุกพร้อมติดต้ังชุดเครนไฮดรอลิค ชนิดเครนสลิง 

พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟา้ เปน็รถยนต์บรรทุกชนิดตัวรถ 6 ล้อ

ติดต้ังชุดเครนไฮดรอลิค พร้อมชุดกระเช้าไฟเบอร์กลาส 

ส าหรับท างานในที่สูงได้ ไม่น้อยกวา่ 10 เมตร เคร่ืองยนต์

ดีเซลขนาดไม่น้อยกวา่ 140 แรงม้า ตัวรถยนต์และอปุกรณ์

ทุกชิ้นเปน็ของใหม่ไม่เคยใช้งานมากอ่น

2,000,000 กองช่าง

14 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง ตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

30,000   กองช่าง

15 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึก เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ 

ขนาด A3  จ านวน 1 เคร่ือง ตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

6,300 กองช่าง

16 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์เลเซอร์ เคร่ืองพมิพ ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  จ านวน 1

 เคร่ือง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

15,000 กองช่าง

17 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1kVA จ านวน 1 เคร่ือง (ตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ )

3,000 กองช่าง
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 เปา้หมาย หน่วยงาน
. แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

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

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ ์ อ าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.03

18 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อปุกรณ์อา่นบตัรแบบ

อเนกประสงค์ (Smart 

Card Reader)

อปุกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 

จ านวน 1 เคร่ือง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ )

700   กองช่าง

19 การเกษตร ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้ชั้นเกบ็เอกสาร ตู้ชั้นเกบ็เอกสาร จ านวน 1 ตู้ 7,500 กองส่งเสริม

การเกษตร

20 การเกษตร ครุภณัฑ์ส านักงาน ถงัเกบ็น้ า ถงัเกบ็น้ าไฟเบอร์กลาส จ านวน 2 ถงั (ตามคุณลักษณะ

ประกาศเกณฑ์ราคาบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ส านักงบประมาณ

 ธนัวาคม 2561)

12,800 กองส่งเสริม

การเกษตร

21 การเกษตร ครุภณัฑ์การเกษตร ปัม๊หอยโขง่ ปัม๊หอยโขง่ ไม่น้อยกวา่ 1 แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง 3,500 กองส่งเสริม

การเกษตร
22 การเกษตร ครุภณัฑ์กอ่สร้าง รถเขน็ปนู รถเขน็ปนู จ านวน 1 คัน 2,500 กองส่งเสริม

การเกษตร

- - 2,435,900 600,000  

- - 21 1

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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ส่วนที่  4 
การติดตามและประเมินผล 

 
  

 

 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วรายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และ
โครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล              ( 

Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่

ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจาก

การท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น
จากกิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์



 
 

- ๒๒๖ - 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางท้ังหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจ
เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมิน
ความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อาจก าหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation)  หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness  Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ 
 1. ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่นท่ีได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ  
 2. เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการติดตามประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้นซึ่ง
มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ความจ าเป็นส าคัญ
ในการน ามาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึก
รายการ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
นั้นๆ  
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 3. กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่น เอการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ า ล าคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สิน
ต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเป็นการก าหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ด้วย 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีการก าหนดองค์กรที่
รับผิดชอบ วิธีการติดตาม และห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  องค์กรรับผิดชอบในการติดตาม และ
ประเมินผลซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548   ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิน่ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง    จ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท า

หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้ โดยมีอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบข้อ 29 ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรทั้งนี้ ยังได้ก าหนดไว้ใน
ระเบียบฯ 

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วม
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย และ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(4)ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผล

การด าเนินการซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือประเมินผลการ
รายงานผลเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น 
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(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกัน และ 

ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
 เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา โดยการ
ก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้
ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สิน ใช้แบบรายงานแบบที่ 1 แบบตามรูปแบบ
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้ คือ 
 1.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   

แบบที่  1   การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.  แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   

แบบที่ 2    แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน 3 แบบ คือ 
     3.1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
     3.2  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม 
     3.3  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร  อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพัฒนาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  
 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้  
 1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
              ประกอบด้วย 
 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
 1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
 1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
       (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
       (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
       (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10คะแนน 
       (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
       (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
       (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
       (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
       (8) แผนงาน 5 คะแนน 
       (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
       (10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
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แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
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) 
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 
รวม 100 
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การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สิน 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปา่ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 
 
 

20 
3 
 
 
 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากรและช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 
 

2 
 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 1 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกจิพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าป ีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2) 1 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่ โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ 
ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3) 3 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

15 
(2) 

 
2 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(1) 1 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2) 2 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(2) 2 

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) 1 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength    
(จุดแข็ง) W-Weaknrss (จุดอ่อน) O-Opportonity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

(2) 2 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มี
การน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปญัหาหรือวิธีการแก้ไขปญัหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแกไ้ขปัญหา 

(2) 2 

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) 1 

(9) ผลทีไ่ด้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-
2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคญั ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแกไ้ข 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

(1) 1 

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 
8 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0  

(10) 8 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ       
Thailand 4.0 

(10) 8 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 
3.10 ผลผลิต/
โครงการ   

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 5 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ หรือแสดงให้เหน็ถึงความชัดเจน
ในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวสิัยทัศน์นั้น 

(5) 4 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยุทธ์ท่ีจะ
เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5) 4 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศกัยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสูผ่ลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร ์

(5) 4 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี้ปี โดยระบุแผนงานและความ
เชือ่มโยงดังกล่าว 

(5) 4 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลละสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4 

ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลิตที่เปน็ชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5) 4 

รวมคะแนน 100 84 

หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ ที่เก่ียวข้อง 
    2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ไป    
                 เป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีได้   
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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
               1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 29 
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เมื่อ
ด าเนินการเสร็จแล้วให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่ น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
           การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และ
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ 
และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 
           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
           ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล  

(Monitorning) 
(4) ประสิทธิภาพ (Efficency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่

ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด

จากการท ากิจกกรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
  (7) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่
ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีก็ได้ โดยอย่าง

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
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น้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะพิจารณา 

1.2 การก าหนด กรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Effectiveness Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (ProJect Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Effectiveness Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล
ได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาแผนตามแผนการด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ
สองครั้ง 
 ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นและคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 
 บทสรุปและแนวทางปฏิบัติตามกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลที่ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 1. ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
 การติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ทั้งในระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่าหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล/องค์กร/
หน่วยงานต่างๆ ล้วนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสิ่งแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิด
ในปัจจุบัน 
 1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูลจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สั งคม 
การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูลจาก
สภาพภายในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสการพัฒนา
และหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้หลายแนวทาง เช่น 
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 1) การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (Value-Chain Analysis) ห่วงโซ่แห่งคุณค่านี้ เป็น
การเชื่อมโยงของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ที่สร้างคุณค่าด้านการพัฒนาหลายมิติ 
 2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (Scanning Functional Resources) เป็นการวิเคราะห์ 
ตรวจสอบ ติดตามองค์กรส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน ไม่ว่าจะเป็นส านักงานปลัด ส่วนการ
คลังหรือกองคลัง ส่วนโยธาหรือกองช่าง กองการศึกษา เป็นต้น 

ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ซึ่งจะต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ 2 ประการ ดังนี้ 
 1. ระเบียบ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา ควรมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 
ประการ คือ 
                1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ 
                2) เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล
เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้
ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่
ได้รับจากแผนยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึก 
การหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ 
                3) กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามผลและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ า ล าคลอง ครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร เป็นต้น ซึ่งการก าหนดวิธีการ
เช่นนี้ต้อง มีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ด้วย 
 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล จะต้องบรรยายวิธีการโดยรวม บอกว่าเป็นการติดตามและ
ประเมินผลที่ไหน กลุ่มประชากรเป็นใคร ใช้เครื่องมืออะไร บอกถึงขั้นตอน การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปข้อมูล 
ผลของการติดตามและประเมินผลให้ภาพรวมโดยบอกว่าได้อะไร เป็นอย่างไร ปัญหาของแผนพัฒนาคืออะไร 
ตั้งข้อสังเกตอย่างไร 

วิธีในการติดตามและประเมินผล 

 1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล เป็นการวางโครงการเฉพาะ(Structure) ของการวางแผน
พัฒนาหนึ่งๆ และแนวทางการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน (plan) เพ่ือให้สามารถตอบปัญหาการ
ติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามี
เป้าหมายเพื่อ 
                 - มุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น 
                 - อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นได้ 
                 การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผน เป็นเสมือนการที่สถาปนิกวางผังหรือรูปแบบของ
บ้านโดยรวมก่อนที่จะด าเนินการในรายละเอียดอ่ืนๆ ต่อไป ดังนั้น การออกแบบการติดตามและประเมินผล
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ยุทธศาสตร์จึงต้องมาก่อนการวางแผนปฏิบัติงาน (work plan) ก่อนการลงพ้ืนที่จริงการออกแบบการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์จึงเป็นการก าหนดกรอบโดยรวมของงานติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ 
ด้วย โดยต้องก าหนดประเด็นปัญหา การวางกรอบของผลกระทบ ตัวแปร การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
และการสรุปผล 

 2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ การเก็บข้อมูลจึงเป็นส่วนหนึ่งของ
การแสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ือให้ได้ความจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการใช้สถิติเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาเพ่ือสรุปประเด็นปัญหา แนวทางต่างๆ ที่เกิดขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ
ที่สุดในการค้นคว้าหาค าตอบ เนื่องจากถ้าได้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือเป็นข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพ ย่อมส่งผล
กระทบต่อการแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส ารวจ ( survey) เป็นการ
รวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่มีผู้จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measure) โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะต้องด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่/บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัด
ได ้

ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

                ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ การสังเกต การส ารวจ และเอกสาร 
                - การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือ
ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวบถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
                - การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลจะต้องก าหนดแนวทางในการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ 1) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ 2) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และ
ล าดับของข้อความ การด าเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ ที่เป็นสาระส าคัญที่
ต้องการ การให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ 2 วิธี คือ 
 1) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของการสนทนา
ระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขอค าอธิบายเหตุผล 
และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี 
สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย 
 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลักบางคนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอื่นๆ มีประสบการณ์
ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน  
                - การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่า
ก าลังเกิดอะไรขึ้น กับการพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการ
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ด าเนินการสังเกต การสังเกต คือ การเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัส
หลายอย่างพร้อม ๆ กัน ตาดู หูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพ่ือติดตามและประเมินผล 
ในเชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระท าควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และการ
สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถน ามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์
กับสิ่งต่างๆ ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ 
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
 1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีส่วนรวมนี้มีลักษณะ
เด่น คือ 1) มีเป้าหมายเพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด 2) มีความตระหนักถึงสิ่ง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด และชัดเจนมากที่สุด 3) เอาใจใส่ต่ อทุกอย่างที่เกิดขึ้น 
สังเกตให้กว้างขวางที่สุด  4) ใช้ประสบการณ์ท้ังในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 5) ทบทวนย้อนหลัง
ภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน 6) จดบันทึกอย่างละเอียด  
 2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม 
หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกต 
และผู้อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต 
                - การส ารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการ
ส ารวจ และทิศทางการส ารวจ 
                - เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการก าหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สิน  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28, ข้อ 29, ข้อ 30 และข้อ 31  
 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  
 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
 (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
 (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
 (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
 (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ อีกหนึ่ง
คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
 (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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 (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ ติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน 
ธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ หรือร่วม
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้  
 (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่น  
 (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน  
 (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล  
 (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและ ประเมินผลรายงาน
ผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่าง น้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
 ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม วิธีในการติดตามแล ะ
ประเมินผล มีข้ันตอนการติดตามและประเมินผลดังนี้  
 1. ก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล  
 3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล   
 4. ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
จัดเตรียมข้อมูลส าหรับรองรับการประเมินก่อนลงพ้ืนที่จริง 
 5. ลงพ้ืนที่ส าหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
กรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด  
 6. ประชุมส าหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบ แนวทาง
และวิธีการที่ก าหนด  

ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
 ในการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามประเมินผล ดังนี้  
   1. การใช้แบบสอบถาม  
   2. การสัมภาษณ์  
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   3. การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สิน 
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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 9 

2. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
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 9 

3. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
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 8 

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 หรือหลักการบรูณา การ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
แก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy Plan : 
LSEP) 

10 8 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
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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 ้เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุาม วิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจไดว้่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
4 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการ และเหตุผล วิธีการด าเนนิงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มผีลผลติ อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุม่เป้าหมายรอง 

(5) 4 

โครงการ หากกลุ่มเปา้หมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปา้หมายรอง (5) โครงการ
สอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน การ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง 
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ 
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดลุ
และ พัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 4 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
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) 3 
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5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
5.8 โครงการแกไ้ขปัญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสรมิสร้างให้ประเทศชาต ิ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 
5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 
 
 
 
5.11 มีการก าหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 

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) 4 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วน
ใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด
ที่ได ้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5) 4 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน 
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได ้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที ่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) 4 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการ จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความม ีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยตุิธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ ์มีความคลาดเคลื่อนไมม่ากกว่าหรือไมต่่ ากว่าร้อยละห้า
ของการน าไปตั้ง งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัตญิัต/ิเทศบญัญัติ 
เงินสะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 5 

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) 4 
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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 82 

 
 

 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

1. การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ในการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เด็ก
ได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน เด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่เพียงพอ มีสุขภาพและ
พัฒนาการทางการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันและปรับตัวได้
ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 
 2. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมท าให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกได้มาตรฐาน การก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิมขึ้น เกษตรกรสามารถเดินทางไปท า
การเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

3. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า เช่น การขุดลอกคลอง สระน้ า และ รางระบายน้ า ท าให้เกษตรกรสามารถ
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น  มีน้ าส าหรับท าการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น ท าให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการขุดลอกคลองการสร้างท่อลอดเหลี่ยม  ท าให้มีน้ าใช้อุปโภค บริโภค และน้ าใช้
เพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง และสามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนปัญหาน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก  

4. ประชาชนมีแหล่งน้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาด เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านท าให้มีแหล่งน้ า
ที่สะอาดในการใช้อุปโภคและบริโภคตลอดปี  

5. ประชาชนได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยต่าง ๆ ท าให้สามารถบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนได้ 

6. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ท าให้ประชาชนมีการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม มีการพัฒนาสินค้าที่
ระลึก ของฝาก ของดี ของเด่น จ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
มากขึ้น 

7. มีการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์ ท าให้บุคคลดังกล่าวได้รับการ
ดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 
 
 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
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4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
   ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพ้ืนที่ เขตติดต่อกับต าบลข้างเคียง หรือ
โครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา เพ่ือด าเนินการของงบ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ความต้องการของประชาชน 
1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก  ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
2.  ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
3.  ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าส าหรับการเกษตรให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่  
4.  ก่อสร้างฝายน้ าล้น ขุดลอกคลอง ขุดสระเก็บกักน้ า 
5.  จัดหาแหล่งกักเก็บน้ า และจัดหาเครื่องกรองน้ าสะอาด ในการอุปโภค  บริโภค   
ด้านเศรษฐกิจ 

ในด้านเศรษฐกิจนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษย์ังต้องพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรม
เป็นส่วนใหญ่  ส่วนอาชีพอ่ืน เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบ
การท าการเกษตร   ในภาพรวมแล้ว  เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ ์  ยังไม่มี
จุดขายทางด้านเศรษฐกิจ  ที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า 
ท าอย่างไรจึงจะท าให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขายออกมาให้เห็นเพ่ือเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุน
ในด้านอ่ืนๆสร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น 
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
 ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์  มีอาชีพหลัก คือ การท านา รองลงมา
เป็นอาชีพท าไร่ต่าง ๆ และรับจ้าง ขอบเขตและปริมาณของปัญหา หรือกลุ่มเป้าหมาย ก็ยังเป็นกลุ่ม
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้น อาจรวมกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาภาคการเกษตร มาให้ความรู้ 
ความเข้าใจ ในทุกๆ ด้าน  
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
 ภาคการเกษตร เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะต้องด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ 
เล็งเห็นความส าคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรรงบประมาณ การจัดท าโครงการ/กิจกรรมจะเน้นหนักในเรื่องของ
ภาคการเกษตร อีกท้ัง การเพิ่มพูนความรู้ ให้กับเกษตรกร เป็นนโยบายที่ต้องด าเนินการในอนาคตอย่างแน่นอน 
ด้านสังคม 
          สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ ยังเป็นสังคมชนบท   กรรมวิธีทางด้าน
การเกษตรยังอาศัย แรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น แต่
ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ส าหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์  ดังนี้ 

1.ปัญหายาเสพติดในชุมชน 

4.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
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2.ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ 
3.ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน 
4.ขาดสถานที่ส าหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและป้องกันใน

อนาคต 
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  

1.เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ จึงท าให้ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ มีอายุยืนยาว ฉะนั้น จึงเป็นเหตุให้จ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน แต่กลับไม่มี
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่นั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  

2.ในเขตพ้ืนที่ของในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ ์ส่วนใหญ่มี อากาศร้อน ท าให้เกิดโรค
ไข้เลือดออก ในแต่ละปีมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน  

3. เด็กและเยาวชนในเขตในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ ์ขาดการปลูกจิตส านึกในด้านรัก
บ้านเกิด รักในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 18-35 ปี อยู่นอกพ้ืนที่ ไปศึกษาเล่า
เรียน หรือไปท างานที่อ่ืน ทั้งที่มีพ้ืนที่ท าการเกษตรมากมาย แต่ขาดแรงงานที่ส าคัญในการสานต่อ สืบทอด
อาชีพที่เรียกกันว่า “กระดูกสันหลังของชาติ”  

4. ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ก าหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่ปัญหานี้กลับไม่ลด
น้อยลงเลย เพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิดปัญหาหรือไม่มีข้อมูลที่
เป็นจริง จึงยากแก่การแก้ไข ก าหนดมาตรการที่ชัดเจน 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ จะด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุข       
จัดวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทน คอยดูแลสอดส่อง
ปัญหาสาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังองค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือ และจัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ส่วนในด้านการ     
ลดปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชน สิ่งส าคัญการปลูกฝังจิตส านึกท่ีดี ทั้งเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถช่วย
ได้ดีและลงทุนน้อย เช่น การปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับความส าคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็น
ความส าคัญในถิ่นที่อยู่ บ้านเกิด อาชีพดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด 
โดยจัดอบรมทั้งทางโลก และทางธรรม ก็สามารถลดปัญหาลงได้ และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน 
มีการส่งเสริมโดยการอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพ่ือสร้างความ
ตระหนักและองค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม ส่วนสถานที่
หรือพ้ืนที่สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ ์ จัดส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชน การเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ ลดมลภาวะโลกร้อน ทุกอย่างเป็นสิ่งจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบล    
ล าคอหงษ์ ต้องด าเนินการและคาดการณ์ไว้ในอนาคต 
ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เด็ก เยาวชนได้รับการ
ปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่
เล่นกีฬา ออกก าลังกายและนันทนาการอย่างเพียงพอ และใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์หรือพ้ืนที่ว่างเปล่าให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ด้านการเมือง - การบริหาร 
ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อการบริหารงานในท้องถิ่น  

โดยเฉพาะปัญหา”ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการท าลายระบบการเลือกตั้ง  ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมา
มากมายในอนาคต    ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร  สามารถแยกเป็นข้อๆดังนี้ 

1.ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง  
2.ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารอย่าง

จริงจัง 
 จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหาร
ของท้องถิ่นเพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น ขอบเขตและ
ปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์  บางส่วนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น 
ในการที่จะร่วมกิจกรรมทางการเมือง การบริหารงาน และการบ าเพ็ญตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เช่น การ
ประชาสังคม การเข้าร่วมประชุม อบรม การช่วยเหลือ  ด้านกู้ชีพ กู้ภัย การอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  สาเหตุ
มาจากประชาชนในพ้ืนที่ประกอบอาชีพการเกษตร  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนบกพร่อง ท าให้ไม่ทราบ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และการบริหารงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ส่ วนในด้านของการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากงบประมาณในการจัดหามีจ ากัด  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์มีน้อย ซึ่ง
ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ ส่วนใหญ่เป็น
รายได้ที่ส่วนกลางจัดสรรให้ รายได้จากการจัดเก็บเองมีน้อยเนื่องจากพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์
เป็นพื้นที่การเกษตร  
 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต   
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่  และส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้สื่อต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ จัดอบรมแกนน าใน
ชุมชน/หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดยการจัดตั้งกลุ่มตัวแทนของ
ชุมชน/หมู่บ้านในด้านต่าง ๆ ส่วนในเรื่องบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ จัดให้มีการส่งเสริม
พัฒนาระบบการท างาน โดยการส่งอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการท างาน   
สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ท าให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลัก  
ธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระ
ภาษี การต่อใบอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้สามารถจัดเก็บได้
อย่างทั่งถึงยุติธรรมและครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา อีกทั้งออก
ข้อบัญญัติเพ่ือปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการด าเนินการ   
ความต้องการของประชาชน 

1.สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความส าคัญ ของการมีส่วนร่วมใน ด้านการเมือง การ
บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ ์และสนใจที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลล าคอหงษ ์จัดขึ้น 

2.ผู้บริหาร บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ ์ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว  



 
 

- 247 - 
 

3.องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ สามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และครบถ้วน เป็นธรรม เพ่ือ
มีรายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
สร้างอาชีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ อย่างยั่งยืน 
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

เนื่องจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ มีพ้ืนที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม การปลูก 
การดูแลผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่ประชาชนยังพึ่งสารเคมีในการเพิ่มผลผลิตหรือท าลายศัตรูพืช จนท า
ให้ระบบนิเวศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกท าลาย ประชาชนยังไม่เล็งเห็นความส าคัญของ
การอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต   
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ จัดหาพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ล าคอหงษ ์เพ่ือสร้างพ้ืนที่สีเขียว ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และใช้พื้นท่ีว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อม
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์ จัด
โครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการ มีความรู้ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและ
ยั่งยืน และมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เพียงพอ สร้างจิตส านึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ป้องกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจาการพัฒนา 

 1. ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพ่ือให้ชุมชนได้พ่ึงพาตนเองมากขึ้น 
 2. ด้านสังคม ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดท าแผนงาน การจัดท าโครงการด้านการกีฬา
ต่อต้านยาเสพติดประจ าหมู่บ้าน ด้านส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้าน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  
และควรมีแผนงานหรือโครงการด้านการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าชุมชน แผนขุดลอกแหล่งน้ าอุปโภค
บริโภคในชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพ่ีเลี้ยง ควรมีแนวทางในการพัฒนาการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการปลูกป่าชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมของต าบลแม่สิน  แม้ยังไม่มีปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก  แต่ก็ไม่ควรละเลยในเรื่องนี้  
ควรมีแผนเฝ้าระวัง บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าชุมชนด้วย 
 3. จ านวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมามีมากกว่า งบประมาณที่จัดสรรให้ ควรท าความเข้าใจ อธิบายถึง
แหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทาง อบต. มีทรัพยากรที่
จ ากัดทางด้านงบประมาณ  

4. โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่น 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่างๆ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะ
สามารถด าเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงล าดับความส าคัญของโครงการ ให้ค านึงถึงสภาพ
ปัญหา ความจ า                                               เป็นเร่งด่วน เพ่ือเสนอเฉพาะโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วน
ก่อน 
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 5. การด าเนินโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนลูกรังควรท าในช่วงฤดูแล้ง เพราะหากด าเนิน
โครงการในช่วงฤดูฝน เทลูกรังลงไปพอฝนตกลูกรังท่ีเทก็ไหลเสียหาย 

6. การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้หมู่บ้านติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน 
ประชาชนในหมู่บ้านอาจไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจเป็นเพราะประชาชนไม่ มี
เวลาที่จะอ่าน จึงขอให้ช่วยประสานผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ประกาศตามหอกระจายข่าวหมู่บ้านในส่วนของแผนการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านของตนด้วย 

 

******** 


