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ส่วนที่ 1 
 

 
1.  ด้านกายภาพ 
1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
 

 ประมาณก่อนปี พ.ศ.2417  มีกลุ่มคนอพยพมาจากจังหวัดนครนายก  เนื่องจากถูกทางราชการปราบปราม
ห้ามตัดไม้บริเวณท่ีอยู่อาศัยเดิม  ซึ่งเป็นเขตป่าเขาใหญ่ในปัจจุบันนี้  และประสบปัญหาไข้ป่ารุนแรง  จึงอพยพลงมา
จากเขาและตั้งถิ่นฐานริมลำน้ำลำตะคอง (ซึ่งเป็นบริเวณบ้านขนงพระใต้ในปัจจุบัน) อพยพมารวมอยู่ด้วยกันกลายเป็น
คนกลุ่มใหญ่  ตั้งถิ่นฐานเป็นหมู่บ้าน  และสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นโดยมีพรสงฆ์รูปหนึ่งเป็นผู้นำและเป็นที่เคารพนับถือของคน
กลุ่มนี้  ต่อมาระยะหลังเกิดโรคไข้ป่า(มาลาเรีย)  บาดหนักพระภิกษุรูปนี้ได้มรณภาพลง  ประชาชนกลุ่มนี้ได้จัดพิธีเผา
ศพตามประเพณีแต่บริเวณใบหน้าและคิ้วไฟ ไม่ไหม้  ชาวบ้านจึงนำไปทำพิธีอย่างอ่ืน  หลังจากนั้นชุมชนกลุ่มนี้จึงเรียก
ตนเองว่า  กลุ่มขนงพระ(แปลว่า คิ้วพระ)  และอพยพแยกย้ายกันข้ึนไปตอนเหนือของลำตะคอง  ซึ่งคนกลุ่มนี้เรียก
ตนเองว่า กลุ่มบ้านขนงพระใต้  บ้านขนงพระกลาง และบ้านขนงพระเหนือ  และต่อมาเมื่อ พ.ศ.2430  ทางราชการ
โดยอำเภอจันทึก(ต่อมาเปลี่ยนเป็นอำเภอสีคิ้ว)  ได้ยกกลุ่มบ้านดังกล่าวเป็นตำบลขนงพระ   พ.ศ.2449  ชาวขนงพระ
ได้สร้างสำนักสงฆ์ข้ึน(บริเวณวัดขนงพระใต้ในปัจจุบัน)  และสร้างอุโบสถข้ึนในปีนี้ด้วย    เมื่อวันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ.
2457 ทางราชการกำหนดและประกาศเป็นเขตอุโบสถถาวร และรวมเอากลุ่มคนที่อยู่บริเวณช่องเขามาขึ้นอยู่กับตำบล
ขนงพระด้วย  ซึ่งต่อมาเรียกบริเวณดังกล่าวว่าบ้านปากช่องและมีคนอพยพมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่  เมื่อพ.ศ.2482  
ทางราชการยุบตำบลขนงพระให้ขึ้นกับตำบลจันทึก  และอำเภอจันทึกเปลี่ยนเป็นอำเภอสีคิ้ว  ในพ.ศ.2492  บ้านปาก
ช่องถูกยกฐานะเป็นตำบลปากช่องและรวมเอาคนกลุ่มขนงพระขึ้นอยู่กับตำบลปากช่องด้วย  ใน พ.ศ.2513  กลุ่มขนง
พระถูกยกฐานะเป็นตำบลอีกครั้งหนึ่ง มีทั้งสิ้น 16  หมู่บ้าน โดยมีนายเปลี่ยน  อินสุข เป็นกำนัน  พ.ศ.2523 แยกอีก 
6  หมู่บ้านของตำบลขนงพระ เป็นตำบลหนองน้ำแดง  ตำบลขนงพระจึงมีเพียง  10  หมู่บ้านและ พ.ศ.2538  ถูกยก
ฐานจากสภาตำบลขนงพระ  เป็น  องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ และในปี พ.ศ. 2558  ตำบลขนงพระ มีทั้งสิ้น  
13  หมู่บ้านและได้เพ่ิมเป็น  15  หมู่บ้านในปี พ.ศ.2559 
 

ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน  การตั้งถิ่นฐานของชุมชนตำบลขนงพระ ส่วนใหญ่เป็นลักษณะรวมกลุ่ม โดย
ตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้เส้นทางคมนาคม  ลำตะคอง  และลำตะคอง เป็นชุมชนที่มีประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่มาก  มี
ศูนย์กลางอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ สามารถติดต่อกับชุมชนอ่ืน ๆ และทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2090 และ
2235  ได้สะดวก   ได้แก่ชุมชนในหมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง  ชุมชนหมู่ที่ 3  บ้านบุกะเฉด  ชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านขนง
พระใต้  ชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง   ชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ   ชุมชนหมู่ที่ 6  บ้านซับสวอง   
  ชุมชนที่เกาะกลุ่มตามทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2235 ซึ่งสะดวกต่อการคมนาคมและติดต่อกับ
เทศบาลตำบลปากช่อง  ได้แก่ ชุมชนหมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก 
  ชุมชนที่เกาะกลุ่มในพ้ืนที่เกษตรกรรม  โดยมีทางที่แยกจากทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2235  ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง  ได้แก่ชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด  ชุมชนหมู่ที่ 8  บ้านหนองตะกู  และชุมชนหมู่ที่ 9 
บ้านเขาจันทน์หอม ชุมชนต่าง ๆ ภายในตำบลขนงพระ  มีความสัมพันธ์กันทั้งในตำบลและตำบลใกล้เคียง  มี
โครงข่ายถนนติดต่อกันสะดวกพอสมควร 
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 1.2 ที่ตั้ง ขนาด  และอาณาเขต 

ตำบลขนงพระ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 94.54 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 59,090 ไร่และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้คือ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลปากช่อง  และตำบลหนองสาหร่าย  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลหมูสี   และตำบลโป่งตาลอง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหนองสาหร่าย   และตำบลวังกะทะ  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของตำบลขนงพระ    เป็นที่ราบเอียง  ลอนคลื่นเป็นภูเขาอยู่ทางด้านตะวันตก  และ 
ด้านใต้ของตำบล  มีความสูงของเขาประมาณ 500 – 600  กว่าเมตร  มีแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ ลำตะคองไหลผ่าน
พ้ืนที่ในตำบล 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแร้ง  แต่

บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มี
อุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด
“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม  แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ 
สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้า
คะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    
 1.4  ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินทางตอนเหนือของตำบล   เป็นดินลึกมีการระบายน้ำได้ดี  ดินมีความสามารถให้น้ำซึมผ่านได้ดี
ปานกลาง ดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือดินร่วนปนดินเหนียว ดินล่างเป็นดินเหนียวปนทรายปนกรวด   
ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำถึงปานกลาง  เดิมเป็นป่าผสมผลัดใบ  ปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่   ซึ่งดินมีความ
เหมาะสมดี 
  ทางตอนใต้และตะวันออก เป็นดินลึก มีการระบายน้ำค่อนข้างเลวถึงเลว  ดินมีความสามารถให้น้ำซึม
ผ่านได้ช้า ดินปนดินร่วน ดินร่วนปนทรายแป้ง  หรือดินร่วนปนดินเหนียว  ดินล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียว หรือเป็นดิน
เหนียว ความสมบูรณ์ปานกลาง มีวัตถุอินทรีย์ปานกลางในดินบน  แต่ในดินล่างมีต่ำ 
  ทางตะวันออก  เป็นดินตื้น มีการระบายน้ำดี   ดินมีความสามารถให้น้ำซึมผ่านได้ดีปานกลาง ดินบน
เป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือเป็นดินเหนียว  ดินล่างเป็นดินเหนียวปนทรายแป้ง  หรือเป็นดินเหนียวมีปูนมาร์ลแลนด์  
หินปูนปะปนอยู่บ้าง  ความอุดมสมบูรณ์สูง  มีความเหมาะสมดีในการปลูกพืชไร่   มีข้อจำกัดในการใช้      ประโยชน์อยู่
บ้าง  เช่น พืชอาจขาดแคลนน้ำได้ในระยะฝนทิ้งช่วง 
  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   เป็นดินลึก  มีการระบายน้ำดี  ดินมีความสามารถให้น้ำซึมผ่านได้ดีปาน
กลางถึงช้า  ดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง  หรือดินร่วนปนดินเหนียว  ดินล่างเป็นดินเหนียวสีแดงเข้ม  ความ
อุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ  มีความเหมาะสมดีในการปลูกพืชไร่  มีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์เพียงเล็กน้อย  เช่น  พืช
อาจขาดแคลนน้ำได้ในระยะที่ฝนทิ้งช่วง  สำหรับไม้ผลแล้วมีความเหมาะสมดี 
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 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ มีลำตะคองและคลองหินลาด ไหลผ่านหมู่บ้านภายในตำบล  การชลประทานส่วน 

ใหญ่เป็นชลประทานขนาดกลาง  และขนาดเล็กแบบอ่างเก็บน้ำ  ฝายซึ่งมีอยู่ในหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และหมู่ท่ี 8 
 1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้นและไม้เบ็ญจพรรณทั่วไป 

2.  ด้านการเมืองหรือการปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง 

  องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ในปี พ.ศ.2559 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน  ดังนี้ 
       2.2  การเลือกตั้ง  มีทั้งหมด 15  เขตเลือกตั้ง 

3.  ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

          ข้อมูลจาก งานทะเบียนราษฎร์ ท่ีทำการปกครองอำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  ณ  5  กุมภาพันธ์  2559 

ตารางเปรียบเทียบจำนวนประชากร 

รายการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 

ประชากรชาย 6,232 6,230 6,159 

ประชากรหญิง 6,308 6,249 6,214 

รวม 12,543 12,479 12,373 
ครัวเรือน 6,187 5,945 5,747 

  
 
 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวนประชากร จำนวน

ครัวเรือน 
ผู้นำหมู่บ้าน 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านขนงพระเหนือ 761 771 1,532 565 นายสมยง  อ่อนจันทึก (ผู้ใหญ่บ้าน) 
2 บ้านขนงพระใต ้ 793 796 1,589 663 นางภัคนิชพิมพ์  ถ่อนสันเทียะ (ผู้ใหญ่บ้าน) 
3 บ้านบุกระเฉด 431 379 810 333 นายแวว  พันธ์สุนทร (ผู้ใหญ่บ้าน) 
4 บ้านคลองหินลาด 280 311 591 219 นายณเรนทร์  ประสพเนตร (ผู้ใหญ่บ้าน) 
5 บ้านขนงพระกลาง 542 498 1,040 702 นายโกมล  สิงห์ขุนทด (ผู้ใหญ่บ้าน) 
6 บ้านซับสวอง 443 449 892 436 นายประดิษฐ์  นันท์ขุนทด (กำนันตำบล) 
7 บ้านประดู่บาก 272 315 587 322 นายสุโรจน์  พุดขุนทด (ผู้ใหญ่บา้น) 
8 บ้านหนองตะก ู 559 576 1,135 436 นายไพฑูรย์  แก้วศรี (ผู้ใหญ่บ้าน) 
9 บ้านเขาจันทน์หอม 277 273 550 237 นายสุภาพ  ยิ้มโกทับ (ผู้ใหญ่บ้าน) 

10 บ้านตะเคยีนทอง 506 546 1,052 848 นายสวัสดิ์  ศรีม่วง (ผู้ใหญบ่้าน) 
11 บ้านโบนันซ่า 260 272 532 552 นายสำเนาว์  สมบูรณ์ (ผู้ใหญ่บ้าน) 
12 บ้านผาสุข 354 324 678 335 นายนิรัน  โตจันทึก (ผู้ใหญ่บ้าน) 
13 บ้านประดู่งาม 307 309 616 206 นางปะกองแก้ว  ประทุมทิพย์ (ผู้ใหญ่บ้าน) 
14 บ้านปิ่นทอง 257 272 529 224 นายพยงค์  เอี่ยมดี (ผู้ใหญ่บ้าน) 
15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล 190 213 403 109 นางมาลินี  แซ่ลี้ (ผู้ใหญ่บ้าน) 

รวม 6,232 6,308 12,543 6,187  
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 3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

จำนวนประชากร หญิง ชาย หมายเหตุ 

จำนวนประชากรเยาวชน 1,666 1,854 อายุต่ำกว่า  18  ปี 

จำนวนประชากร 3,882 3,819 อายุ 18-60 ปี 

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 709 613 อายุมากกว่า  60ปี 

รวม 6,257 6,286 ทั้งสิ้น  12,543  คน 
  

 จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรอายุ  15 – 60 ปีเต็ม  ร้อยละ 99  อ่าน เขียนภาษาไทยและ
คิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ 6 -14 ปี ร้อยละ 100  ได้รบัการศึกษาภาคบังคับ  9 ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 หรือเทียบเท่า  และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ  ร้อยละ 85  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  มาตรฐาน
การศึกษายังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล  ได้จัดกิจกรรมให้กับ
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวันให้กับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่และ
ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆกับทางโรงเรียน 
 

4. สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2558) 

 (1)  โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ สังกัด สพฐ.  ตั้งอยู่หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ สอนตั้งแต่ชั้นเตรียม
ประถมศึกษา (อนุบาล)  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 (2) โรงเรียนขนงพระใต้ สังกัด สพฐ. ตั้งอยู่หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้ สอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมศึกษา 
(อนุบาล)  จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
  (3) โรงเรียนนิคมฯลำตะคอง 5 สังกัด สพฐ. ตั้งอยู่หมู่ 6  บ้านซับสวอง สอนตั้งแต่ชั้นเตรียม
ประถมศึกษา (อนุบาล)  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  (4) โรงเรียนหนองตะกู สังกัด สพฐ. ตั้งอยู่หมู่  8 บ้านหนองตะกู  สอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมศึกษา 
(อนุบาล)  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  (5) โรงเรียนเขาจันทน์หอม สังกัด สพฐ. ตั้งอยู่หมู่ 9  บ้านเขาจันทน์หอม  สอนตั้งแต่ชั้นเตรียม
ประถมศึกษา (อนุบาล)  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  (6) โรงเรียนบุญเจริญ ตั้งอยู่หมู่ 10 บ้านตะเคียนทอง  สอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมศึกษา (อนุบาล)  
จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที ่6 
  การบริการทางการศึกษา  นับว่าเพียงพอสำหรับนักเรียนภายในตำบล  เนื่องจากมีอัตราส่วนนักเรียน
ต่อครู  และอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน  อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติที่
กำหนดให้อัตราส่วนนักเรียนต่อครู เท่ากับ 20 : 1และอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนเท่ากับ 30:1 
  เมื่อนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาแล้ว  นักเรียนต้องการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา  จะเข้าเรียนต่อที่
โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรวราราม  ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง  โรงเรียนปากช่อง  ซึ่งตั้งอยู่ใน
เขตเทศบาลตำบลปากช่อง  และโรงเรียนขนงพระใต้  หมู่ที่ 2  ตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
  

 4.2  สาธารณสุข 
จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่
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ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับ
หนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  สำหรับเด็กแรก
เกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน   จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กิน
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และ
ประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   
  (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน  2   แห่ง      
          -  สถานพยาบาล  จำนวน  1  แห่ง  
   -  ร้านขายยา  จำนวน  1  แห่ง  
 4.3 อาชญากรรม 
  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมีพ้ืนที่กว้าง   ปัญหาคือบาง
หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล  ใช้ระยะเวลาและเส้นทางในการสัญจรไปมาค่อนข้างไกลและเปลี่ยว  ทำให้เกิดการโจรกรรม
ทรัพย์สินเกิดขึ้น  วธิีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และ
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจำกัด  คือการตั้งงบประมาณในการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณ
ไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวย
ความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงาน
ดนตรี  งานมหรสพ  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
ผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ  การขอกำลัง
จาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่
สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้  

 หน่วยงาน      - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จำนวน  31  คน 
         - หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน   จำนวน   1   แห่ง 

  - ตำรวจอาสา              จำนวน   50  คน 
 4.4  ด้านยาเสพติด  
  ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบล  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรปากช่องได้
แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทราบนั้นพบว่าในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดจำนวน
มาก จนกลายเป็นผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากปัจจุบันการสื่อสารมีความเจริญก้าวหน้า  ยากแก่การสอดส่องดูแล  วิธีการ
แก้ไขว่าได้รับ หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  
การฝึกอบรมให้ความรู้ ขอความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอ
หรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด  

 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 

  4.5.1  ผู้สูงอายุ      จำนวน  1322 คน 
  4.5.2 คนพิการ      จำนวน  273   คน 
  4.5.3 ผู้ป่วยเอดส์ (HIV) ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว  จำนวน 13  คน 
  4.5.3 รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
  องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
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(๑) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓) ประสานการทำบัตรผู้พิการ  
(4) ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง   การคมนาคมติดต่อของตำบลขนงพระ  แบ่งได้เป็น 

 (1) การคมนาคมติดต่อกับอำเภอปากช่อง 
 การคมนาคมติดต่อกับอำเภอปากช่อง ใช้เส้นทางรถยนต์  ซึ่งมีเส้นทางสำคัญดังนี้ 
 1.1 ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2235 สายหนองสาหร่าย ถึงบ้านซับพลู เป็นถนนลาดยางมีสภาพดี

ผ่านหมู่ที่ 7 และมีถนนลาดยางแยกเข้าชุมชนหมู่ที่ 1,6,4,8 และ 9  
  1.2 ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2090 (ถนนธนะรัชต์)  เป็นถนนลาดยาง มีสภาพดี  มีถนนลาดยาง 
แยกจากตำบลหนองน้ำแดง เข้าชุมชนในหมู่ที่ 10,5,3 และหมู่ที่ 2  แล้วต่อไปตำบลหมูสี 
        1.3 ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 ใหม่ เป็นถนนลาดยาง 4 ช่องจราจร ตัดผ่านหมู่ที่ 10 มีสภาพด ี 
มีถนนลาดยาง  แยกเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 และมีถนนลูกรังเข้าหมู่ท่ี 7 

 (2) การคมนาคมติดต่อภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง 
  ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางที่มีโครงข่ายเชื่อมติดต่อกัน   ระหว่างหมู่บ้านมีถนนเชื่อมกับทาง

หลวงจังหวัดหมายเลข 2235 บริเวณตำบลหนองสาหร่ายและเชื่อมกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2090 บริเวณ
ตำบลหนองน้ำแดง  ถนนสายสำคัญคือสายบ้านนา-บ้านไร่  ผ่านชุมชนหมู่ที่ 3 , 2, 5 และ 1 ต่อไปยังตำบลหมูสี 

 (3) การบริการรถโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ 
3.1 การบริการรถโดยสาร  มีรถโดยสารและขนส่งจากเทศบาลตำบลปากช่องผ่านชุมชน หมู่ที่1,2,3, 

4,6,7 และ 9 แล้วต่อไปยังตำบลใกล้เคียง 
       3.2 ยานพาหนะอ่ืน ๆ นอกจากบริการรถโดยสารแล้ว  ยังมีรถสองแถวรับจ้างเหมาภายในหมู่บ้าน

ติดต่อกับเทศบาลตำบลปากช่อง  นอกจากนี้ส่วนใหญ่ใช้รถจักรยาน  รถจักรยานยนต์ รถกระบะและรถยนต์ส่วนบุคคล 
ในการคมนาคมติดต่อขนส่ง 
 5.2  การไฟฟ้า   ปัจจุบันมีการขยายเขตไฟฟ้าในทุกหมู่บ้าน  แต่ยังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
 5.3 การประปา ปัจจุบันมรีะบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้านและการขุดเจาะบ่อบาดาลในหมู่บ้านที่ระบบ
ประปาเข้าไม่ถึงเพ่ือให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคครบทุกหมู่บ้าน 
 5.4 โทรศัพท์  ปัจจุบันมีโทรศัพท์แบบเคลื่อนที่ใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100และมีตู้โทรศัพท์สาธารณะ 
ในหมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 5 และหมู่ท่ี 10 
 5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ ปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารผ่านหอกระจายข่าว ระบบ
เสียงตามสายเผยแพร่ความรู้ข่าวสารต่าง ๆ ในทุกหมู่บ้าน ตู้ไปรษณีย์ 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1  การเกษตร 
 ประชาชนส่วนใหญ่การทำเกษตรกรรม  ได้แก่ การทำนา  การทำไร่ข้าวโพด  ไร่มันสำปะหลัง  ไร่ฝ้าย การปลูก
พืชผักต่าง ๆ  การปลูกไม้ผล  ได้แก่  มะม่วง น้อยหน่า  ขนุน  มะขาม  ฯลฯ  นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือจำหน่าย
เป็นรายได้อีกด้วย  สัตว์ที่จะเลี้ยงกันมากได้แก่  สุกร  โคนม  โคเนื้อ เป็ด ไก่  เป็นอาชีพหลัก 
 6.2  การประมง   
 เนื่องจากพ้ืนที่รับผิดชอบมีน้ำคลองไหลผ่าน  ชาวบ้านจะมีการทำการประมงเพียงเพ่ือการบริโภคเท่านั้น  ไม่มี
การทำการประมงเพ่ือจำหน่าย 
 6.3  การปศุสัตว์  
  จากการสำรวจพบว่ามีประชากรร้อย 10 ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์  เช่น ววันม หมู เป็ด ไก่ เป็นอาชีพ 
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 6.4  การบริการ 
-  โรงแรม  จำนวน   5    แห่ง 
-  รีสอร์ท  และห้องพัก จำนวน   15  แห่ง 
-  ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่และขนาดเล็ก    จำนวน  11 แห่ง 

  -  ปั๊มก๊าซ  จำนวน   3  แห่ง 
 6.5  การท่องเที่ยว ภายในตำบล  ประกอบด้วย 
  - สวนสัตว ์ จำนวน  1  แห่ง 
  - น้ำตก  จำนวน  1  แห่ง 
 6.6  อุตสาหกรรม  ในเขต อบต.ขนงพระ 
  -  โรงงาน  จำนวน  1  แห่ง 

 -  ฟาร์มหมู                 จำนวน   2  แห่ง 
 -  ฟาร์มไก่                 จำนวน   17  แห่ง 
 -  ฟาร์มม้า          จำนวน    8   แห่ง 
6.7  การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลมีการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้านในตำบล เช่น  กลุ่มดอกไม้จันทร์ 
 6.8  แรงงาน 

 ในภาคเกษตรกรรม แรงงานได้จากสมาชิกในครัวเรือน   และมีการจ้างแรงงานจากเพ่ือนบ้านทั้ง
ภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง  

 นอกจากภาคเกษตรกรรมนั้นพบว่า ประชากรของตำบลขนงพระ ผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างส่วนใหญ่  
จะไปทำงานในโรงงานประเภทต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อำเภอปากช่อง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  และจังหวัดใกล้เคี ยง 
เช่น สระบุรี  ปทุมธานี กรุงเทพฯ   
7. ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม 

 7.1  ประชากรในตำบลขนงพระ  เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ 100 %  โดยมีวัด  13  แห่ง  คือ 
 -วัดขนงพระเหนือ     ตั้งอยู่ที่หมู่ 1   บ้านขนงพระเหนือ 
 -วัดขนงพระใต้         ตั้งอยู่ที่หมู่ 2    บ้านขนงพระใต ้
 -วัดแก่งกลางดงวราราม     ตั้งอยู่ที่หมู่ 3  บ้านบุกะเฉด 
 -วัดคลองหินลาด        ตั้งอยู่ที่หมู่ 4  บ้านคลองหินลาด 
 -วัดขนงพระกลาง       ตั้งอยู่ที่หมู่ 5  บ้านขนงพระกลาง 
 -วัดซับสวอง               ตั้งอยู่ที่หมู ่6   บ้านซับสวอง 
 -วัดเขาแม่ชี                 ตั้งอยู่ที่หมู่ 6    บ้านซับสวอง 
 -วัดเกิดแก้วนิมิต(หนองผักแว่น)     ตั้งอยู่ที่หมู่ 7  บ้านประดู่บาก 
 -สถานปฏิบัติธรรม  ตั้งอยู่ที่หมู่ 7  บ้านประดู่บาก 
 -วัดหนองตะกู             ตั้งอยู่ที่หมู่ 8   บ้านหนองตะก ู  
 -วัดเขาจันทน์หอม       ตั้งอยู่ทีห่มู่ 9   บ้านเขาจันทน์หอม 
 -วัดตะเคียนทอง          ตั้งอยู่ที่หมู่ 10  บ้านตะเคียนทอง 
 -วัดผาสุข                    ตั้งอยู่ที่หมู่ 12   บ้านผาสุข(ผัง 14)  
 
7.2  ประเพณีและงานประจำปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน เมษายน - พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
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-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  
วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน การทำระหัดวิดน้ำ    
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาอิสาน(พ้ืนบ้าน)   
       7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยวจึงไม่มีการผลิตของที่ระลึกจำหน่าย 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
       8.1 น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากน้ำลำตะคลอง ซึ่งจะต้องนำมา
ผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีการนำมาใช้ในการทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ 

      8.๒ ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่เป็นไม้ป่าเต็งรัก และไม้ป่าทั่วไป 
      8.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่มีเขาลูกเล็กๆ 
      8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  
ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ำใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ำกร่อย  ไม่
สามารถท่ีจะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอื่น  และน้ำฝนน้ำในการเกษตร
ก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  
เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา 
องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน   
เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเอง
และที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชน  ฯลฯ   
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
 
 
 

๑.  สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
     ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕3 – ๒๕57)  

และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕๖2) ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
๒๕๕7 – ๒๕๕9) (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60) (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖1) (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖2) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็น
การกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็น
แผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจำทุกปี  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลได้
ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมาดำเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตาม
แผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้       

➢ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕57 – ๒๕59) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาสามป ี
บรรจุในเทศบัญญัติ 

(นำไปปฏิบัติ) 
คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1.ยุทธศาสตรโ์ครงสร้างพื้นฐาน 98 3 1.72 
2.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมใหม้คีุณภาพชีวิตที่ดีและอยูร่่วมกัน
อย่างมีความสุข 

37 13 7.47 

3.ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน 7 0 0 
4.ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 2 0 0 
5.ยุทธศาสตร์การบรหิารราชการตามหลักการบริหารบา้นเมืองท่ีดี 19 12 6.90 
6.ยุทธศาสตรเ์สริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

7 3 1.72 

7.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   4 2 1.15 
รวม 174 32 18.39 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์... 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
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➢ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕60)   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาสามป ี
บรรจุในเทศ

บัญญัติ 
(นำไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1.ยุทธศาสตรโ์ครงสร้างพื้นฐาน 13 20 20.41 
2.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมใหม้คีุณภาพชีวิตที่ดีและอยูร่่วมกัน
อย่างมีความสุข 

45 34 34.69 

3.ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน 6 0 0 
4.ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 2 0 0 
5.ยุทธศาสตร์การบรหิารราชการตามหลักการบริหารบา้นเมือง
ที่ดี 

14 15 15.31 

6.ยุทธศาสตรเ์สริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

13 6 6.12 

7.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   5 2 2.04 
รวม 98 78 79.59 

 
 
➢ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕59 – ๒๕61)   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาสามป ี
บรรจุในเทศ

บัญญัติ 
(นำไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1.ยุทธศาสตรโ์ครงสร้างพื้นฐาน 46 7 4.93 
2.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมใหม้คีุณภาพชีวิตที่ดีและอยูร่่วมกัน
อย่างมีความสุข 

43 37 26.06 

3.ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน 13 1 0.70 
4.ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 2 0 0 
5.ยุทธศาสตร์การบรหิารราชการตามหลักการบริหารบา้นเมือง
ที่ดี 

21 9 6.34 

6.ยุทธศาสตรเ์สริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

12 11 7.75 

7.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   5 2 1.41 
รวม 142 67 47.18 

 
 

 
 
 

ผลการดำเนินงาน... 
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   ผลการดำเนินงาน  
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘)  

การ
ดำเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป ี
๒๕๕๗ 

แผนการ
ดำเนินงาน 

๒๕๕๗ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๗ 

ดำเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามป ี
๒๕๕๘ 

แผนการ
ดำเนินงาน 

๒๕๕๘ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๘ 

ดำเนิน 
การ 

ได้จริง 
จำนวน
โครงการ 

174 67 32 18 98 78 78 32 

ร้อยละ - 38.51 18.39 10.34 - 79.59 79.59 32.65 
 

ผลการดำเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙) 

การ
ดำเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป ี
๒๕๕๘ 

แผนการ
ดำเนินงาน 

๒๕๕๘ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๘ 

ดำเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามป ี
๒๕๕๙ 

แผนการ
ดำเนินงาน 

๒๕๕๙ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๙ 

ดำเนิน 
การ 

ได้จริง 
จำนวน
โครงการ 

98 78 78 32 142 107 67 25 

ร้อยละ - 79.59 79.59 32.65 - 75.35 47.18 17.61 
 
     สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการตั้งงบประมาณ  ตาม

แผนพัฒนาดังนี้ 
ผลการดำเนินงาน 

(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กับ ๒๕๖๐) 
การ

ดำเนินงาน 
แผนพัฒนา 

สามป ี
๒๕๕๙ 

แผนการ
ดำเนินงาน 

๒๕๕๙ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๙ 

ดำเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามป ี
๒๕๖๐ 

แผนการ
ดำเนินงาน 

๒๕๖๐ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๖๐ 

ดำเนิน 
การ 

ได้จริง 
จำนวน
โครงการ 

142 107 67 25 178 164 164 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ร้อยละ - 75.35 47.18 17.61 - 92.13 92.13  
 
๑.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓    โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 
ซึ่งแผนพัฒนา... 
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 ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถนำไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   
(๑)  เชิงปริมาณ 
➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 
    โครงการที่บรรจุในแผน   จำนวน  ๑๗4  โครงการ 
    สามารถดำเนินการได้     จำนวน  32 โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  18.39  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 
องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 

18.39 ของแผนซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีการเสนอโครงการบรรจุเข้า
แผนพัฒนาจำนวนมากแต่งบประมาณมีจำนวนจำกัดทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตาม
แผน   

➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)   

โครงการที่บรรจุในแผน   จำนวน  98  โครงการ 
    สามารถดำเนินการได้     จำนวน  78  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  79.59 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 7๐ 

ขึ้นไปของแผนและสามารถดำเนินการได้ในอัตราที่ เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

    โครงการที่บรรจุในแผน   จำนวน   142  โครงการ 
    สามารถดำเนินการได้     จำนวน   ๔๖  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  47.18 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 

47.13 ของแผนลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีการเสนอโครงการบรรจุเข้า
แผนพัฒนาจำนวนมากแต่งบประมาณมีจำนวนจำกัดทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตาม
แผน   

➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

    โครงการที่บรรจุในแผน    จำนวน   178 โครงการ 
    คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้     จำนวน   100  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  56.18 
 

 
 

แผนพัฒนา... 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 

50 ขึ้นไปของแผนและสามารถดำเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา    

   (๒)  เชิงคุณภาพ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
สูงสุดต่อประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจ
ทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลใน
ภาพรวม  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้ 

    ➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการ/

กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านเหลื่อมในการพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจคิด
เป็นร้อยละ  50.47  เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาผลการประเมินความพึงพอใจอยู่
ในระดับพอใจถึง  ร้อยละ  45.23  ความพอใจของประชาชนมากกว่าปีที่ผ่านมา
เล็กน้อยที่  5.24  ซึ่งประเมินได้ว่าควรจะมีบริหารจัดการดำเนินงานให้ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจมากกว่านี้  ความพึงพอใจน่าจะอยู่ที่ร้อยละ  ๘๐  

    ➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการ/

กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านเหลื่อมในการพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจคิด
เป็นร้อยละ  64.05  เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาผลการประเมินความพึงพอใจอยู่
ในระดับพอใจถึง  ร้อยละ  50.47  ความพอใจของประชาชนมากกว่าปีที่ผ่านมาที่  
13.58  ซึ่งประเมินได้ว่าควรจะมีบริหารจัดการดำเนินงานให้ประชาชนเกิดความพึง
พอใจมากกว่านี้  ความพึงพอใจน่าจะอยู่ที่ร้อยละ  ๘๐  

 
    ➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านเหลื่อมในการพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจคิด
เป็นร้อยละ  69.50  เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาผลการประเมินความพึงพอใจอยู่
ในระดับพอใจถึง  ร้อยละ  64.05  ความพอใจของประชาชนมากกว่าปีที่ผ่านมา
เล็กน้อยที่  5.45  ซึ่งประเมินได้ว่าควรจะมีบริหารจัดการดำเนินงานให้ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจมากกว่านี้  ความพึงพอใจน่าจะอยู่ที่ร้อยละ  ๘๐ 

  
 

➢ ปีงบประมาณ... 
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                                         ➢  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ คาดว่าจะสามารถทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจร้อย 
 ละ  60 ขึ้นไป 

 
๒. ผลท่ีได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพ่ือ

แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่ง
ผลจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
๔.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่   
๖.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
๗.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
8.  ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 
9.  ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย 
๑0. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
๑1. ปัญหาขยะในพ้ืนทีม่ีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
๑2. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
๑3. ประชาชนได้รับความรูเกี่ยวกับการป้องกันภัยด้านต่างๆ  
๑4. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
15. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วยความ

       สะดวก 
สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 

๑. ประชาชนมีถนนบนเส้นทางหลักในการสัญจรไปมาที่มีคุณภาพมากข้ึน 
2. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือนำไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
3. การกำจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
4. ปัญหายาเสพติดลดน้อยลง 

   5. พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้น่าอยู่และมีประสิทธิภาพ 
๒.๒ ผลกระทบ 
 ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถ

ดำเนินการได้ตามที่ประชาชนต้องการเฉลี่ย ๓ ปี  ร้อยละ ๗๓.๓๓  ซึ่งการดำเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลกระทบต่อชุมชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้ 

 ๑. การก่อสร้างถนนเพ่ิมขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ทำให้การระบายน้ำได้ช้าเกิดน้ำท่วมขังใน
บางจุด ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ำเพ่ิมข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 ๒. การพัฒนาเจริญขึ้นเกิดการขยายตัวของชุมชน  และประชากรที่เพ่ิมขึ้นทำให้ปัญหาการจัดการขยะ
ไม่มีประสิทธิภาพ 

 ๓. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น เกิดการขยายชุมชน เกิดปัญหาการบุกรุกท่ีป่าสาธารณะ  มากขึ้น 
 
            ๓. สรุปปัญหา…. 
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๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผา่นมาและแนวทางการแก้ไข  
    ➢สรุปปัญหา อุปสรรค  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  

1.เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาและข้อปฏิบัติงบประมาณ    ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
ควรบรรจุโครงการและงบประมาณให้ใกล้เคียงกับศักยภาพงบประมาณที่คาดว่าจะตั้งจ่ายได้    หรือได้รับจริงใน
ปีงบประมาณนั้นและควรเป็นโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
  2.ควรจัดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในแต่ละด้านตามยุทธศาสตร์ให้มีความใกล้เคียงกันโดยมี
เป้าหมายเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้ 
  3.ควรดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้แล้วเสร็จภายในปี งบประมาณ 
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลขนงพระมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด 
  5. องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่
เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่ 

6. ประชาชนต้องการทราบข้อมูลก่อนการลงมือทำกิจกรรม/โครงการงบประมาณ 
7. ผู้นำควรมีการชี้แจงให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับงบประมาณของแต่ละโครงการ 
8. อยากให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ในการจัดทำกิจกรรม/

โครงการโดยตรง เพ่ือให้เกิดความ 
8. อยากให้องค์การบริหารส่วนตำบล สรุปผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบ หลังจากที่ได้

ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้ว 
9. อยากให้มีการรายงานผลโครงการต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ  ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เสียงตาม

สายของแต่ละหมู่บ้าน 
10. การแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ยังไม่มีความรวดเร็วเท่าใดนัก 
11. อยากให้มีการแยกถังขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย 

 ➢ แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 

๑)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ  แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น 
๒)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี   
 

๓)  องค์การบริหาร..... 
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๓)  องค์การบริหารส่วนตำบลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่านี้
และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ 
  ๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและ
ถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 

********************************************************* 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๓๓  
 
 
 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทย
กำลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดย
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๔๔- 
 
 
 
๑. ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 
มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี      เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง  

ม่ังคั่ง และยั่งยืน.... 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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มั่งค่ัง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบ 
ในการดำเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒  คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์
และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ  (Roadmap) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี 
ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยได้มีการนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
ที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานำข้อคิดเห็น
จากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย  และได้
นำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการดำเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะนำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - 
กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มา
ถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติตามร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
๒. สาระสำคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลาย
มิติทำให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัย
คุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้
ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ  “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัว
และเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการ
ผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น  และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่ม
เกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคม
ที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ 
ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขัน
และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที ่

 
ซับซ้อนขึ้น…. 
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ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติใน
รูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิต
ของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่ เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งทำให้
ความเหลื่อมล้ำทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปี
ข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่
สำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้า
ทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนำไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่
ศูนย์รวมอำนาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปี
ข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสำคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วง
ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ  เพ่ิมสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการดำเนินมาตรการขยายปริมาณเงิน
ขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมี
ความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัว
มากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่น
ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน  แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง 
๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) 
สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันใน
ตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาด
ของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหาก
ประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจากการปรับดุลอำนาจของสหรัฐฯ 
เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น  
น่าจะมีผลทำให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือ
และความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการ
กำหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสำคัญ
สำหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการ
ดำรงชีวิตของคนและทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสำคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลง
ของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ำมัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

 
นอกจากนั้น..... 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 21 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจำกัดและความเสี่ยงสำคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการ
และสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่สำคัญ สำหรับ ภาวะโลกร้อนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดำรงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน  

ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับ
จำนวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อกำหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้
เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

สำหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ทำให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี  
๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ 
รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมข้ึนเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้าง
รายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้า
เกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจาก
ประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถงึร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลำดับจากร้อย
ละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากร
ต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลำดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น  ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทำให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การ
ดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงิน
การคลังที่กำหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น  และ
ฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่าง
เป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัด
เอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความ
สะดวกคล่องตัวมากข้ึน 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง จุดอ่อน
สำคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ำและการออมไม่
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง  ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยัง
ต่ำ ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ำ ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้าง 

 
เศรษฐกิจ...... 
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เศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก  จึงมีความ
อ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสำคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำ โดยที่การใช้องค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่
ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สาหรับ
การดำเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การดำเนินงานเพ่ือการ
พัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ำ ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวง
กว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และ
ล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญขณะที่ความเหลื่อมล้าและ 

ความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศท่ี
จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง
สมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะท่ีสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ กำลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะ
ลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและ
การออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็
เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อม
ความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี สมานฉันท์
ในสังคม ข้อจำกัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจำเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้า และที่สำคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ทำให้
จำเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้
พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสาร
ต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดา
เนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งใน
เรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้
ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น  โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจาก
นี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน  รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้  
คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ำ และปัญหาความเหลื่อมล้ำจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก 
และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุด
แข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดท้ังโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลาย 

 
มิติการที่...... 
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มิติการที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น  จำเป็น
จะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพ
ภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น  โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของ
โลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้  และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การ
ลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการ
ทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็น
เอกภาพมีการจัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าวจะต้องกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้
ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะนำไปสู่การกำหนดตำแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลัง
และระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การดาเนินการมีบูรณา
การและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสำคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและ
สิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มี
เป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่
เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ 
และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  จะต้องมีการกำหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความ
ท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกำหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทา
ความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะทำให้
ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสำคัญในเวทีโลก สามารถดำรงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการ 
 

จัดทำยุทธศาสตร์…. 
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จัดทำยุทธศาสตร์ชาติกาลังดำเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุก
คนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและ
คนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ
ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกำลังอำนาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสยัทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่าง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่ างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

 
วิสัยทัศน์ 
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คนไทยในอนาคต... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติ
ในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  

เพื่อให้ประเทศ..... 
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เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมี
ความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาใน
ระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศ
ไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม ่

 (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

 (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่

การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้าน
อาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้
ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิ งยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ  โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบ
การดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

 
 ภาคเกษตร…. 
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- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

 (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน
ที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ี 
ต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์   

 (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 

 
(๔) การสร้างความ…. 
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(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

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

 
๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้
เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย  โดยจะต้อง
อาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกำหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์
ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

 
 
 

 
๒.๕ ปัจจัยความสำเร็จ.... 
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๒.๕ ปัจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกำหนดเป้าหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการกำหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ 
และกรอบกฎหมายที่จะกำหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การ
นำไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกำกับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถกำหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

เนื่องด้วยในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้องสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้
สิ้นสุดลงและการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่
ประกาศใช้ แต่ได้กำหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒  เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบล
บ้านเหลื่อม   มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วนตำบล 
จึงได้นำทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ มี
รายละเอียดดังนี้  

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับ 
สภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบ
ปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม เป็นต้น ทำให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผน
ที่สำคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ.... 
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๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัว
ได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนทำให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ 
๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งทำให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัว
ลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๙ ซ่ึงต่ำกว่า
ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ำกว่าระดับท่ีจะทำให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลา
อันควร โดยสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วน
การลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี 
๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะ
พบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี  ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ำกว่า
สิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขัน
เริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ 
๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  ทำให้มีการ
พัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  (Supporting 
Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วน
สูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไป
ยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ทำให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่
น่าพอใจแต่การชะลอตัวของกำลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกำลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า  ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงทำให้ความสามารถในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ำทำให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น  แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้า
เมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒  ในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทำให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  และเพ่ิมแรง
ขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ 

และ ๒๕๔๐... 
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 และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทำให้เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็
ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ้านวยต่อการขยายตั วทางเศรษฐกิจมาอย่าง
ต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจำกัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่ง
เพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการดำเนินมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจำกัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการ
พัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for 
Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน้า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความ
สะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี  ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งดำเนินการโดย
ธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกำลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ 
อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัด
อันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลำดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา 
(๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี 
๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนา
แล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, 
๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามลำดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามี
จำนวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คน
ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้าง
สูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ 
ICT อยู่ในระดับต่ำและมีข้อจำกัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากร
และการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย 

และข้อจำกัด......  
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และข้อจำกัดต่อการท้าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ  ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิ
สติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม  เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี และความรู้ในการดำเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

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

(๒) กำลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป กำลังแรงงาน
ของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี 
๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ำกว่า
ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และกำลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับ
มัธยมต้นและต่ำกว่า นอกจากนี้ กำลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจำนวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มี
ลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสำคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญ
พันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ  ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 
๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัย
กลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มี
รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการ
เกื้อหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน 
ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากท่ีสุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ 
ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทำให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทย
มีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทาง
การศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙  ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 
๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสำรวจต่างๆ พบว่าปัญหาสำคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และ
การทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย  ค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ 

ในปี ๒๕๕๖..... 
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 ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่าง
กันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด 
ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่สำคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่
สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-
๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ท้ังด้านการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน

กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมาก
ที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗  เท่า 
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดี
ที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐  ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด
ประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสำรวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖  พบว่า 
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ 
ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ทำให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานใน
ระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทำงาน  นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อย
มักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้
ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้น
และมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วง
อายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้
พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้
โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยัง
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ 
ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของ
แรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผน
ตำบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการ
สนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท้ากิจกรรมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒  แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ 
แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อย
ละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ  ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
นำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม

อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ้านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ทำให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือ

การผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท้า
ลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ 
เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดิน
และที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ 
การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจำกัดในการน้าไปใช้ประโยชน์ การใช้
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมี
ปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกำลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูก
คุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

 (๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝ่ังถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
จ้านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท้านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทำให้พ้ืนที่ป่าชาย
เลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อย
ละ ๓๔.๘ ทำให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี 
๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น 

ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปรมิาณ 
๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความ
ต้องการสัตว์น้าที่เพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการ
บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ทำให้ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน้าเข้า
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี 
๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ามันดิบมีการน้าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน้าเข้าพลังงาน
ทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่า
น้ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น  โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้
พลังงานต่ำกว่าอัตราขยายตัวของGDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้น
เพียงร้อยละ ๐.๖  
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(๕) ทรัพยากรน้ำยังมีส่วนที่ ไม่สามารถจัดสรรได้ ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ำหลัก น้ำทำตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่ง
เก็บกักน้าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ำบาดาล 
มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่
กระทบต่อปริมาณน้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มี
ข้อจำกัดในเรื่องขงความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ และการดำเนินการสำรวจสูง ขณะที่ภาพรวมความ
ต้องการใช้น้าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจำนวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึง
แหล่งน้าของภาคส่วนต่างๆ มีจำนวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้าตามความต้องการได้อีก
ประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะ

มูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ 
สถานที่กำจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙  และมีการนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 
๑๘ ทำให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ 
๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการกำจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการ
หรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ
จัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบ
การลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการกำจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสำคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์
ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มี
ปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗  ทั้งนี้ ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามัน
เชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน  การ
เข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดำ อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์
จ้านวนมากสำหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือ
และการทำงานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ำในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์
พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุสำคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์  
และการระบายน้าเสียจากชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการบำบัดน้ำเสียที่เพ่ิมขึ้นตาม
การขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุ
ว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘  

ล้านตันคาร์บอน.... 
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ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓  ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตรา
การเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการดำเนินงานเพ่ิมมาก
ขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อย
ละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสำคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น  
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดำรงชีวิตของคน
ไทยเป็นประจ้าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็น
จ้านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศที่มี
ความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมิน
ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปาน
กลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์
ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน  เนื่องจาก 
สถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม 
(๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ 
ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มี
การทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ  มีระบบการ
บริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจ
บางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท้าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว 
ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่
ตนเองได้รับประโยชน์มากข้ึน สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชน
หลายสำนักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่ม
นายทุนและนักธุรกิจการเมอืงจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  ๗๒% ในปี 
๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 
๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแล
กิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับ
ในระดับสากล 

 
๒.๔.๒ ด้านการบริหาร...... 
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๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓  ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอำนาจที่ส่วนกลางได้มอบ
อำนาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดำเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  ทั้ง
สามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการ
กำหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน
โครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกำหนดส่วน
ราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอำนาจเกิดผลสำเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอำนาจ
ให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ 
และตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่าย
โอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการดำเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของ
ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่  
อปท. ฉบับที่ ๑ จำนวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ  
ฉบับที่ ๒ จำนวน ๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจำอยู่ที่สถานีอนามัย จำนวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจำ ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่
ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอำนาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหรืองค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล  ปัญหาการซื้อ
เสียง ทำให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่น
จัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ 
๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจำเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อย
ละ ๓๙.๔๖ ตามลำดับ ส่งผลให้ อปท . ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น  เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของ
อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การ
จัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขต
จำกดั 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยกำลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับ การทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา
ประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มข้ึนและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบ 

จากองค์กร.... 
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จากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศ
ไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะ
เห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖  ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง 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) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ 
(๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิต 
ภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) กำลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ 
๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลำดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามี
แนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยจะ
สามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ใน
กรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐาน ดังกล่าวทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่
ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อคำนึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของ
กำลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นในการยกระดับฐานะ
ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ  (๓) จ้านวนประชากร
รวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  (๔) 
การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระ
การใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นทำให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนา
ประเทศมีข้อจำกัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ำสำหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 
๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสำคัญๆ เงื่อนไข
ดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะทำให้คนไทยได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง

แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกำลังแรงงาน
ทำให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทย 

ในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า 
ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของคนไทย อาท ิอาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม  

 
นับเป็นโอกาส..... 
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นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึน
เป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะคำนวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจำลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ำในปี 
๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ำ 
ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึง

บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไป
ยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาส
และรายได้สูง ทำให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร 
มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  การแย่งชิง
ทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
จะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น  การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการ
บริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ำลง และการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือทำให้
จำเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจำนวนมาก 

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

ภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสำคัญๆ ที่
จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ 
องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ
ดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่ง
รัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอำนาจและจัดภารกิจ อำนาจหน้าที่ และขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องดำเนินนโยบายการเงิน การคลัง 
และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัด
ให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  

การทุจริต.... 
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การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน  การบริหาร
จัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอำนาจ
ภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔ -๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) 
จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่ม
ประเทศกำลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการ 
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผล
ให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและ
บริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากสำหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้าน
การค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทย
ในการไปทำงานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง 
Information Technology กั บ  Operational Technology ห รื อ ที่ เรี ย ก ว่ า  Internet of Things (เท ค โน โล ยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือ
ผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจน
การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น 

 (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนำมาซึ่งโอกาส
ที่สำคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจำกัดในด้านอุปสงค์
ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและ
วัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตใน
ประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนำประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม  

ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้น
โดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้า 

ขั้นปฐม..... 
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ขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุ
ภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการ
พัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ำปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและ
เป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศ
สำคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสำคัญๆ ของโลกไม่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก  ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ำเติมต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น 
ทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ 
และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ำ เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต 
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ 
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย
ต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นสำคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการ

พัฒ นาที่ ยั่ งยืน ในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕  ปี  โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และ
เป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัด
ความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน 
เพ่ือการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 42 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑      และกรอบหลักการ 
ของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสำคัญกับ
การกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง 
มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ของประเทศ 

๔.๒ การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกำหนด
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทำขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
และ   โลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ  (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

(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) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ำ

กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕  ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 

(๑ ) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพ..... 
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(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

(๕) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 
๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและ
ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงานให้มีทักษะ

ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้เป็นมาตรฐานที่
เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจ

ท่ามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทย
และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ  พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิด
จากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง 
เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น

สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าข้ันปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับท่ีจ้าเป็นสำหรับการสร้าง 

ความม่ันคง.... 
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ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด
ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคน
เดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืช
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกัน
ความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็น
โครงข่ายทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกำหนดและจัดทำกฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่
สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ใน
ลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ 
วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
แบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐาน รายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
บริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน 
เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ
การเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล  ในการอ้านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ
เชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงาน
ทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการดำรงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ

สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน

เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
 

(๔) ปฏิรูประบบ…. 
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(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกำลังคนให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสำหรับ

ผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว 
โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบ

หลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร  และส่งเสริมการอภิบาล
ระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness 
Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic 
Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสำคัญกับมิติ
สุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึง
ผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน 
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสำหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุน
ด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน  และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่
อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  กำหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ 
พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  และ (๓) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพ้ืนฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้า พ.ศ. .... และบูรณา
การแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็น
ธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึง…. 
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๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน 
เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  
ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศท้ังด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลด
กระบวนงานด้านอำนวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจ
อย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน  และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ให้
ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความสำคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ้านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยคำนึงถึง

ขีดจำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกำลังของทุกภาคส่วนนำระบบสารสนเทศมาใช้
เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดิน
ให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท้าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดิน
ในอัตราก้าวหน้า กำหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกำหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคน
ต่างชาติ บริหารจัดการน้าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
น้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ น้าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้า และองค์กรผู้ใช้น้า คุ้มครองทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิต
ของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยกำหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์ คำนึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าใน
อนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

 
๕.๕.๓ การส่งเสริม…. 
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๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่
อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท้าการ
เกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาท
มากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน 
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน้ากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด 
เร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และ
การบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท้าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้า
โขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน  การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่
สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบ
นิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท้าแผนธุรกิจ
ต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ
ของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุค
สมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๕.๖.๔ การสร้างระบบ…. 
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๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ   ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบใน
วงกว้าง 
 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

➢ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ 
ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไป
ด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งเทศองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระนั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  
รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้  

 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา 
๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี  ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจาก
ทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 

๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนา
แบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึด
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(๑) กำหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) กำหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

 
 
 
 

๒. ทิศทางการ… 
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๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ  เป็นผลให้จำเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึง
กำหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
 ๒.๑ พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็นฐานการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญ
ประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี-่สุราษฎร์ธานี-
นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ -ใต้ (North South Economic Corridor) 
ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-
ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพ้ืนที่
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเชิง
พ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการ
คมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน 
ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐ
และเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง  สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
  (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ ๑๕.๙ 
ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้ง
การแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์ 
 
 

 
๓.๒ ทิศทางการ…. 
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 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลำภู และเลย 
เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริมการค้า การ
ลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เน้นให้
ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริม
พ้ืนที่ชลประทาน  การทำปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค การใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การทำการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อำนาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ  การสร้าง
งานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
 ๓.๓ โครงการที่สำคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชีตอนบนและลุ่มน้ำมูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

     
➢ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนา

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เพ่ือพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

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

ได้จัดทำขึ้นบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งภาคราชการ  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  ๔ จังหวัด  ทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การรวบรวมและจัดทำข้อมูล
การประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
แผนงานและโครงการจากการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  จึงได้
กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ              

๑)  เป็นศูนย์กลาง…. 
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๑)  เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม 
๓)  เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขายชายแดน 
๔)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ไหม และการท่องเที่ยว
อารยธรรมของ” เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่อมเที่ยวอารยธรรม Logistic และ การค้าชายแดน เชื่อมโยง
กลุ่มอาเซียน” 
 
เป้าประสงค์รวม 
 ๑. เพื่อยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสู่ครัวโลก 
 ๒. เพือ่เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน 
 ๓. เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมิภาคและประเทศ
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดำเนินการ คือ     
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดำเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ 

แนวทางการดำเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ ประเด็น

หลัก  ๑๑  แนวทางการดำเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดำเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 
(Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดำเนินการ  
 

ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 
๑. ด้านเกษตร      ๑.๑  แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning)  เพ่ือผลิตสินค้าเกษตร   

๑.๒  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ  
๒.  ด้านอุตสาหกรรม    ๒.๑  แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning)  เพ่ืออุตสาหกรรม   

๒.๒  กำหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)   
๒.๓  การเพิ่มขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล   
๒.๔  การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพ่ิมมูลค่า  

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

๔.  โครงสร้างพื้นฐาน    ๔.๑  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
๔.๒  การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT  
๔.๓  การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน  

๕.  พลังงาน      ๕.๑  นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม   
๕.๒  การลงทุนเพ่ือความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน   
๕.๓  การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน  

๖.  การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ  
ในภูมิภาค     

๖.๑  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า  บริการ และการลงทุน
เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน   
๖.๒  แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน   
๖.๓  ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard   
๖.๔  เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

๗.  การพัฒนาขีดความ 
สามารถในการแข่งขัน        

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

 
 
 
 
 

ประเด็นหลัก.... 
 

ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 
๘.  การวิจัยและพัฒนา    
 

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

๙.  การพัฒนาพื้นที่และ เมือง ๙.๑  การพัฒนาเมืองหลวง  
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เพ่ือเชื่อมโยงโอกาส จาก
อาเซียน  

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

๑๐.  การพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา     

๑๐.๑  ปฏริูปการศึกษา (ครู หลักสูตรเทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนและการใช้ ICT 
ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย  เป็นต้น)  
๑๐.๒  พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  .... 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการ
ดำเนินการ    

ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 
๑๑.  การยกระดับคุณภาพ ชีวิต
และมาตรฐานบริการ สาธารณสุข     

๑๑.๑  การจัดระบบบริการ  กำลังพล และงบประมาณ 
๑๑.๒  การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๑๑.๓  สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๑๒. การจัดสวัสดิการสังคม และ
การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส  

๑๒.๑  การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส ความเท่า
เทียมคุณภาพชีวิต  
๑๒.๒  กองทุนสตรี  
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๑๓.  การสร้างโอกาสและ รายได้
แก่วิสาหกิจขนาด กลางและขนาด
ย่อม (SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน    

๑๓.๑  กองทุนตั้งตัวได ้ 
๑๓.๒  กองทุนหมู่บ้าน  
๑๓.๓  โครงการ sml  
๑๓.๔  โครงการรับจำนำสินค้าเกษตร  

๑๔.  แรงงาน  
  

๑๔.๑  การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  
๑๔.๒  การจัดการแรงงานต่างด้าว  
๑๔.๓  การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตาม
กฎหมายอย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๑๕.  ระบบยุติธรรม เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ำ   

๑๕.๑ การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

๑๖.  การต่อต้าน การคอร์รัปชั่น  
สร้างธรรมาภิบาลและ ความ
โปร่งใส  

๑๖.๑  การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม  
๑๖.๒ การเสริมสร้างธรรมาภบิาลรองรับประชาคมอาเซียน    

๑๗.  การสร้างองค์ความรู้ เรื่อง
อาเซียน  

๑๗.๑  ภาคประชาชน  
๑๗.๒  ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ  
๑๗.๓  บุคลากรภาครัฐ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์... 
 

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

ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 
๑๘.  การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ เพ่ือความยั่งยืน     

๑๘.๑  พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ๑๐ แห่ง เพื่อความยั่งยืน  

๑๙.  การลดการปล่อยก๊าซ เรือน
กระจก (GHG)        

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

๒๐.  นโยบายการคลัง เพื่อ
สิ่งแวดล้อม     

๒๐.๑  ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม  
๒๐.๒ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ   
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๒๑.  การจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ การ
บริหารจัดการน้ำ  

๒๑.๑  การปลูกป่า  
๒๑.๒  การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ำ  
๒๑.๓  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน  

๒๒.  การเปลี่ยนแปลง สภาวะ
ภูมิอากาศ    

๒๒.๑  การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)  
๒๒.๒  การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์... 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบด้วย  ๘ ประเด็น
หลัก  ๑๕ แนวทางการดำเนินการ 
 

ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 
๒๓.  กรอบแนวทางและการปฏิรูป
กฎหมาย  

๒๓.๑  ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ  
๒๓.๒  เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กร  
๒๓.๓  ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนาประเทศ 

๒๔.  การปรับโครงสร้าง ระบบ
ราชการ    

๒๔.๑  เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทำงานของ
ภาครฐั     ด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ  
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
๒๔.๒  ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น  
๒๔.๓  เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ e - service 

๒๕.  การพัฒนากำลังคน ภาครัฐ       ๒๕.๑  บริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน 
เตรียมพร้อมสำหรับอนาคต  
๒๕.๒  พัฒนาทักษะและศักยภาพของกำลังคนภาครัฐ และเตรียมความพร้อม
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บุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 
๒๖.  การปรับโครงสร้างภาษ ี ๒๖.๑  ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้เพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
๒๗.  การจัดสรรงบประมาณ  ๒๗.๑  พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 
๒๘.  การพัฒนาสินทรัพย์ราชการ
ที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด     

๒๘.๑  สำรวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน  
๒๘.๒  บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

๒๙.  การแก้ไขปัญหา ความม่ันคง
จังหวัดชายแดน ภาคใต้ และ
เสริมสร้าง ความมั่นคงในอาเซียน  

๒๙.๑  ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพ้ืน  
๓  จังหวัด  ชายแดนภาคใต้  ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๒๙.๒  การเสริมสร้างความม่ันคงของประชาคมอาเซียน  

๓๐.  การปฏิรูปการเมือง       ๓๐.๑  กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)    
  

➢ แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด

นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำแผนสี่ปีโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  โดยมุ่งเน้น
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมการเกษตร  อาหาร  พลังงานสะอาด  การค้า  เศรษฐกิจอาเซียน การท่องเที่ยว  สังคมคุณภาพ  
พัฒนาเมืองน่าอยู่  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีรายละเอียดดังนี้  

 
ตำแหน่งทาง... 

 
 

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 ๑.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การท่องเที่ยว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓.  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม  และเสริมสร้างความมั่นคง  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
เป้าประสงค์รวม 
 ๑.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 

“โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่วตักรรมใหม่  เกษตร  อุตสาหกรรม  ปลอดภัย” 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 57 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 ๒.  เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม  และป้องกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถณะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑.  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 ๒.  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 ๔.  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
 ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์... 
 
 
 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ์ 
 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่๑: 
การพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 

๑.  เพ่ือขยายอัตราการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

๑.  อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือนใน
จังหวัด (%) 
๒.  อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (%) 
 
 
 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้
ลดรายจ่าย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า และ
บริการภาคการเกษตรต้นทาง กลาง
ทางและปลายทาง 
๓. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าและ
บริการภาคนอกการเกษตรต้นทาง 
กลางทางและปลายทาง 
๔. สนับสนุนการผลิตและสร้างผลงาน
วัตนกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมและ
อาหารปลอดภัย ที่สอดคล้องกับการ
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๓. จำนวนครัวเรือนที่
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
ในพ้ืนที่(ครัวเรือน) 

พัฒนาจังหวัด 
๕. ส่งเสริมการนำวัตกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย 
(Food Valley) มาเพ่ิมศักยภาพใน
การผลิต 
๖. สนับสนุนการสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยงและกีฬา 
๗. สนับสนุนการสร้างอาชีพใน
ครัวเรือนในชุมชนต่างๆ โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. เพื่อสร้าง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

๔. อัตราการว่างงาน(%) 
๕. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน(เท่า) 

๘.สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กับผู้
ว่างงาน 
๙. ส่งเสริมความเป็นอย่ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

๖. อัตราส่วนการออม
เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน(%) 

๑๐.ส่งเสริมการออมของครัวเรือน 
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ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

 

๓. เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

๗. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน) 
 
 
 
๘. จำนวนผู้ประกอบการด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น 
(ราย) 

๑๑. เพิ่มทักษะความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของแรงงาน เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าผลผลิตของสินค้าและบริการ 
 
๑๒.สนับสนุนการพัฒนา
ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship 
Development) และผู้ประกอบการ
ใหม่ทางธุรกิจเทคโนโลยี (Tech 
Startup)ของจังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ กับ
หน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและเอกชน 
๑๔. เพิ่มทักษะความสามารถและ
ความเชียวชาญของแรงงานด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าและ
บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ ยกระดับ
สังคม ให้เป็น
เมืองน่าอยู่ 

๑. เพื่อลดความ
ยากจนและความ
เลื่อมล้ำ 

๑.ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้
เส้นความยากจน (%) 
๒. สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายได้ (Gini Coefficient) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้
ลดรายจ่าย 
๒. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่างทั่ง
ถึง และได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก
จากโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ 
รวมทั้งระบบป้องกันภัยที่เอ้ือต่อการ
กระจายเศรษฐกิจ 

๒. เพื่อพัฒนา
โครงข่ายความ
คุ้มครองทางสังคม 

๓.ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อสำนักงาน
แรงงาน(%) 
๔. ร้อยละความครอบคลุมของ
บัตรประกันสุขภาพของ
ประชาชน(%)  

๓. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสังคมและ
ประกันสังคมในแรงงาน 
๔. ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะสุข
ที่มีคุณภาพและสามารถบริการได้
อย่างครอบคลุม 

 
๕. จำนวนศูนย์ช่วยเหลือสัตว์
เร่ร่อนในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา(ศูนย์) 

๕. ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือสัตว์
เร่ร่อนในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

ยุทศาสตร์ที.่.. 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 60 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

 ๓. เพื่อสร้างความคุ้ม
กันให้กับสังคม 

๖. ระดับความสำคัญของ
หนว่ยงาน ที่จัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ครั้ง) 
๗. ร้อยละของผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมที่ขอรับบริการได้รับ
บริการทางกฎหมาย (%) 

๖. ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 
 
๗. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคม
ขอรับบริการจากส่วนราชการที่
รับผิดชอบทางภารกิจที่กฎหมายกำหนด 

 ๔. เพื่อให้ประชาชน 
เข้าถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

๘. อัตราส่วนแพทย์ต่อประชาชน 
(แพทย์/คน) (ปี๒๕๕๙ แพทย์ 
๖๒๖ คน ประชากร 
๒,๖๒๙,๙๗๙ คน) 
๙. อัตราส่วนทันตแพทย์ต่อ
ประชากร (ทันตแพทย์/คน) 
 
๑๐. อัตราส่วนพยาบาลต่อ
ประชากร (พยาบาล/คน) 
๑๑. ประชาชนนักศึกษาและ
บุคลากรด้านดิจิทัลได้รับความรู้
และประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัล (คน) 
๑๒. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทยอายุ ๑๕-๕๙ ปี 
(ปี) 

๘. ส่งเสริมการให้มีการผลิตแพทย์ 
 
 
 
๙. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนาทันต
แพทย์เพ่ิมเพ่ือรองรับภาวะผู้สูงอายุของ
จงัหวัด 
๑๐. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนา
บุคคลากรด้านการบริการเพ่ิมขึ้น 
๑๑. ส่งเสริมการสร้างทักษะด้านเทคโน
โยลีดิจิทัลแก่ประชาชน ทุกสาขาอาชีพ 
 
 
๑๒. ส่งเสริมให้ประชากรศึกษาในและ
นอกระบบ 
๑๓. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้แก่ประชากรในทุกพ้ืนที่ ใน
ทุกด้าน 

 
 

๑๓. อัตราการได้รับงานทำของ
บัณฑิตที่จบภายใน ๑ ปี (%) 
 
๑๔. อัครการว่างงานของ
ประชากร (ปี ๕๘) (%) 
 
๑๕. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม. 
๓ (คะแนน) 

๑๔.ส่งเสริมและแนะนำความต้องการ
แรงงานให้บัณฑิตท่ีจบใหม่ 
 
๑๕. ส่งเสริมให้มีตลาดนัดพบแรงงาน 
เพ่ือลดอัตราการว่างงานของประชาชน 
๑๖. ส่งเสริมการเรียนการสอนของครู
เพ่ือให้นักเรียน มีความรู้ความสามารถ 
ตามหลักสูตรที่กำหนด 
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ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยืน 

๑. เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่
ป่าไม้ในจังหวัด 
 
 
 
๒. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 
 
 
 
 
๓. การจัดการน้ำเสีย (จำนวน
ระบบ) 
 
๔. พื้นที่บริหารจัดการน้ำเพ่ิมขึ้น 
(ไร่) 
 
 
๕. ความยาวสะสมของเขื่อน
ป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง (เมตร) 
 
๖. ร้อยละสัดส่วนของพ้ืนที่ระบบ
ป้องกันน้ำท่วมในพ้ืนที่ชุมชน (%) 

๑. ปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้
ประชาชนได้ตะหนักถึงคุณค่า
และทรัพยากรป่าไม้ 
๒. การอนุรักษ์และพ้ืนฟู ป่าไม้ 
๓.การรณรงค์ให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการสำนึกรับผิดชอบ
ต่อสังคมเกี่ยวกับการลด
ปริมาณขยะ 
๔. การจัดหาและเพ่ิม
ความสามารถ ในการกำจัดขยะ 
๕. ส่งเสริมให้ อปท. มีระบบ
จัดการน้ำเสีย 
๖. ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการน้ำทั้งในเขตชลประทาน
และนอกเขนชลประทาน 
๗. เพิ่มสิ่งก่อสร้างเพ่ือลดการ
พังทลายของตลิ่งตามแม่น้ำลำ
คลองสายหลักของจังหวัด 
๘. พัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม
ในพ้ืนที่ชุมชนเมือง 

 
๒.เพ่ือใช้พลังงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๗. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ำมัน
เชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะต่อ
ประชากร(ลิตร/คน) 
๘.สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาค
ครัวเรือนต่อประชากร (ล้าน
กิโลวัตต์/คน/ปี) 
๙. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าใน
ภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท) 
๑๐. สัดส่วนปริมาณการใช้นำมัน
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ต่อ 
GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ล้าน
บาท) 

๙. รณรงค์ให้ประชาชนลดการ
ใช้ยายพาหนะส่วนตัว โดย
เปลี่ยนมาใช้รถสาธารณแทน 
๑๐. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 
๑๑. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 
๑๒. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการ
ลดชั่วโมงการผลิตลงในบาง
ช่วงเวลา  
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ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทุกมิติ
เพ่ือปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

๑. เสริมสร้างความ
มั่นคงเพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาติ 

๑. จำนวนตำบลที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจถึงความสำคัญของ
สถาบันหลัดของชาติ (ตำบล) 

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจถึง
ความสำคัญของสถาบันหลักของ
ชาติให้ประชนได้รับรู้รับทราบ 
๒. ส่งเริม พฒันาอาชีพตาม
แนวทางโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรง
งานและแนวทางพระราชดำริ 
 

 ๒. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือข่าย
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาด้านความ
มั่นคงทุกมิติ 

๒. จำนวนตำบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่ายการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกมิติ 
(ตำบล) 

๔.การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและ
การค้ามนุษย์ 

 
  

๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
บุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
 

 
 
 
๓. จำนวนตำบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่ายการ
ป้องกันและแกไ้ขปัญหาทุกมิติ 
(ตำบล) (ต่อ) 

๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้าม
ชาติ 
๘. การป้องกันลการแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ 
๙. การป้องกันและการแก้ปัญหา
ภัยพิบัต ิ
๑๐. การป้องกันและรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 
๑๑. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย 
๑๒. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย 

 ๓. เสริมสร้างความ
ปองดองและความ
สมานฉันท์ในชาติ 

๔.สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง 
(ตำบล) 

ส่งเสริมการสร้างความปองดอง
สมานฉันท์ ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ส่วนภาค  

 
ยุทศาสตร์ที.่.. 
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ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

๑.ร้อยละของสถานพยาบาลที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ HA 
(%) 
๒. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
น้ำประปา (%) 
๓. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
ไฟฟ้า (%) 
๔. ร้อยละของประชากรที่
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%) 

๑.เพ่ิมขีดความสามารถการ
ให้บริการภาครัฐ 

  
๕. จำนวนครั้งที่ให้บริการ
ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
เชิงรุก (ครั้ง) 
๖. ร้อยละความสำเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (%) 
๗. ร้อยละของภาษีท้องถิ่นที่
จัดเก็บรายได้ ไม่รวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%) 

 
 
 
 
 
๒. เพิ่มขีดความการจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๒. เพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 

๘. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค์กร (%) 

๓. การพัฒนาบุคลากร 
๔. การปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
๕. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 
๖. การสร้างความโปรงใสในองค์กร 

รวม 
๕ ยุทธศาสตร์ 

รวม 
๑๕ เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์  

รวม ๔๖ ตัวชีว้ัด รวม ๖๑ กลยุทธ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิสัยทัศน์... 

สรุป 
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วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์รวม 

๑) เพื่อเพ่ิม 
ศักยภาพด้าน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

๒) เพื่อพัฒนา
สังคมให้เป็นเมือง
น่าอยู่ 

๓) เพื่อเพ่ิมพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม 

๔) เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคาม
และปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ 

๕) เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐมี
สมรรถนะสูงอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๑) การพัฒนา
และเพ่ิม
ศักยภาพการ
แข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

๓) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยั่ยยืน 

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 

ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ๕ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ ๑๔ กลยุทธ์  ๑๖ กลยุทธ์ ๑๒ กลยุทธ์ ๑๓ กลยุทธ์ ๖ กลยุทธ์ 

 
๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ  ด้าน
การศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 
 

๑)  ยุทธศาสตร์….. 
 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ 

วิสัยทัศน์ : 
โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม  

ปลอดภัย 
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๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ำ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 
๒๕๓๘ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 

๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 

๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

๒.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพ

ตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็น

เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
๒.๔) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประนะชาคม

อาเซียนในทุกด้าน  
๒.๕)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
๓.๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  เกิด

พันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓.๒)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ  มี

มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓.๓)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้นำด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคเพ่ือจำหน่วยและเพ่ือการ

อนุรักษ ์ 
๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๔.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
๔.๒)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๔.๓)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  

ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๔.๔)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
๔.๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๔.๖)  ดำเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการ

ของประชาชนในพื้นท่ี 
๔.๗)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม  สร้าง

ชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา  
 

 
 

๕)  ยุทธศาสตร์.. 
๕)  ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
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๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) 
๕.๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดย

ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง 
๕.๓)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การ

ดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับ
การตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๖.๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและ

ความต้องการของประชาชน 
๖.๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ  เพ่ือ

สนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๖.๔)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้

ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
๖.๕)  ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร  ความปลอดภัย

และความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
๗)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

๗.๑)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๗.๒)  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว  
และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  กระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพ่ิมขึ้น 

๗.๓)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้างเครือข่าย  เพื่อ
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

๗.๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  รวมถึงการสร้าง
ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

๘)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๘.๑)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมายกำหนด

อย่างมีประสิทธิภาพ  
๘.๒)  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับ

ประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 
๘.๔)  บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
๘.๕)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของประชาชน

ในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
๘.๖)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

   
๙)  ยุทธศาสตร์..... 

 ๙)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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๙.๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
๙.๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๙.๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ  โดยสร้าง

ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๙.๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

(อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
๑๐)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๐.๑)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ 

๑๐.๒) รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น
ทุกระดับ   

๑๐.๓)  จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่ง
เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนกีฬา ต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

รวมทัง้องค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  8  ยุทธศาสตร์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ  
   1. พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. พัฒนาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี (อพสธ.) 
    (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

  1. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาใน
เขตชุมชนและท้องถิ่น 

               2.  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
  3. การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่ืน  
                4.  การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 

 
(3) ยุทธศาสตร์…… 

 (3) ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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   1.  การจัดการศึกษา 
   1.1ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยบูรณาการกับการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   1.2ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   1.3 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  และยกวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
   1.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
   2.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติด
เชื้อHIV จัดให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก 
   3.การสนับสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติและการสนับสนุนส่งเสริมกีฬา 
นานาชาติ 

 4.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ 
 5. การสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพ  การรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ / 

โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ  การฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน 
 6. การป้องกัน  และแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
   7. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม/จริยธรรมแก่ประชาชนใน 

ท้องถิ่น 
             8. แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทาง  
พระพุทธศาสนา 
   (4) ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน 
                    1. ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ  
คลองน้ำ และกระจายการใช้ประโยชน์ 
    (5) ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว 
   1.สนับสนุนและส่งเสริม  ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   ด้านศาสนา 
โบราณสถานโบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

 2. สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว/ศูนย์ประสานการท่องเที่ยว 
 3. ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 

 (6) ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี   
               1.ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

                2.ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
                3.การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง           
   (7)ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน  
   1.ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน 
   2.สร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน 
   3.เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 4.การสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน 
  

(8)ยุทธศาสตร์…… 
 
(8)ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างย่ังยืน  
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         1. การจัดการสิ่งแวดล้อม และมลพิษต่าง ๆ ในท้องถิ่นและชุมชน 
   2. การจัดการการบำรุงรักษา และการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   3.การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 
   4.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม 
 

 ๒.๓  เป้าประสงค์ 
 1) โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐาน 
 2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก  สตรี คนชรา  ผู้ด้อยโอกาสและการสงเคราะห์ต่างๆเพ่ือให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึน 
 3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 4) การจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี 

5) ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพและมีรายได้ที่เพียงพอ 
 6)พัฒนาระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพบุคลากรขององค์กรได้รับการพัฒนาและมีระบบ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
7) การดำเนินชีวิตและการทำงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
8) ศาสนา  ศิลปะ  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการบำรุงรักษา 

 9) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการผลิตจากการเกษตรในชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้  
 10) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล  รักษา 

   
 ๒.4  ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของความสำเร็จของเป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ 
 

 ๒.5  ค่าเป้าหมาย 
  ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
  ๒) เด็ก สตรี คนชรา ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 
  3) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษา  ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้  
  5)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล รักษา 
  6) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 

 ๒.๖  กลยุทธ์ 
๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการอุปโภค

และบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 
๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
 
 

3)  ส่งเสริม....   
3)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อมในการ 
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ป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการ
ฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัย
และการจราจร 

๔)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 

ของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ดำเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการของ

ประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและ
ความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๘)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  โดยการอนุรักษ์สืบสาน
ต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู ้

๑๐)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๑1)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม 
และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   

12)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลด
ต้นทุน  เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจำหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์ และเพ่ิมช่องทางตลาด 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็น

เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 ๒.๘ แผนงาน 
  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
 

6) แผนงานเคหะ.... 
6) แผนงานเคหะและชุมชน 
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  7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  10) แผนงานการเกษตร 
  11) แผนงานงบกลาง 

 
๒.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้การวิ เคราะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 

1.จุดแข็ง.... 
 
  1.จุดแข็ง (Strength) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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➢  ประชาชน  ผู้นำชุมชน  มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง 

➢  ผู้นำหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
➢  องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
   ➢  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
➢  มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก   
➢  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
➢  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว ข้าวโพด  

อ้อยและมัน เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
➢  มีแหล่งน้ำไหลผ่านหมู่บ้านตลอดปี 
➢  มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญ 
➢  มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  5  โรงเรียน  สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา  

และสอนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 จำนวน 1 โรงเรียน 
➢  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
➢  มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  อยู่ในเขต อบต.  คือ  สำนักงานที่ดิน  สาขาปากช่อง 
➢  มีการประสานความร่วมมือระหว่างอบต. กับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
➢  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหาขัดแย้งภายในชุมชน 
➢  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนทำให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี 
➢  มีวัด  13  แห่ง   สำนักสงฆ์   2  แห่ง 
➢  อบต.มีระบบเสียงตามสายประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารครบทุกหมู่บ้าน 
➢  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ฯลฯ 
➢  มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน กลุ่มโคเนื้อ  โคขุน  
➢  ด้านการบริหารจัดการ ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน ตาม

แผนการกระจายอำนาจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   
  2.จุดอ่อน (Weakness)  

➢ คนในวัยทำงาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด 
➢ ราษฎรบางกลุ่มยังมีฐานะยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว

ทำให้ขาดรายได ้
➢ ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่าง

เข้มแข็ง  
➢  บางหมู่บ้านยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ในช่วงหน้าแล้ง เนื่องจากเป็น

พ้ืนที่เขาและห่างไกล 
➢ ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับ  แรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
➢ องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  ขาดบุคลากรหลายตำแหน่งและขาดบุคลากรที่มีความชำนาญ

เฉพาะด้าน  เช่น  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณ
จำกัด 

➢ ที่ดินมีราคา 
➢ ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก 
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  3. โอกาส (Opportunity)  
➢  จังหวัดนคราชสีมา  สามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  ที่มี

แผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   
➢  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
➢  ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี   การปฏิรูป  ระบบราชการทำให้

พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
➢  รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
➢  ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

 4. ข้อจำกัด (T : Threat) 
➢ งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
➢ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทำให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
➢ การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ทำให้การปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้าไม่

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
➢ การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้  ต้องอาศัยความ

เสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ทำได้ยากมาก 
(๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา 
 ➢  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจำแนกได้ดังนี้ 

๑)  มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นถนนลาดยาง ร้อยละ 90 
เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลติกท์ทุกสาย โดยเน้นถนนเส้นทางหลักในการคมนาคมก่อน ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีงบประมาณที่
จำกัดสามารถดำเนินการได้เพียงปีละไม่กี่สาย  เพราะในแต่ละสายมีระยะทางหลายกิโลเมตร การแก้ปัญหาคือ  ประสาน
ความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่น เช่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ 

๒)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือ
ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือท่ีสาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  และจำเป็นต้องมีการประสานกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งต้องใช้เวลา
ในการติดต่อประสานงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  
ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไข
อย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

๓)  การประปา  องค์การบริหารส่วนตำบลมีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล
เอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมเกือบทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 9๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี  จะมีปัญหา
เพียงบางหมู่บ้าน เช่น  หมู่ 8 บ้านหนองตะกู ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูง  ทำให้แรงดันในการส่งน้ำประปาขึ้นสู่แท๊งค์ได้ไม่
ดีเท่าที่ควร ประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้ ต้องใช้
งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสามารถที่จะ
จัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  
การพิจารณาโครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น  เช่น  การขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ิมในบางหมู่บ้าน  องค์การ
บริหารส่วนตำบลก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพ่ือที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป   เมื่อมีงบประมาณและความ
จำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป   

   ➢ ด้านที่อยู่อาศัย..... 
   ➢ ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
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องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

    จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง  บ้านเรือน
ส่วนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย    ในชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียงเล็กน้อยจากปัญหาการเผาถ่านและส่งกลิ่นรบกวน 
เพราะในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ำสำหรับบริโภค โดยบาง
ครัวเรือนซื้อน้ำที่บรรจุในถังหรือขวด  แต่หลายครัวเรือนบริโภคน้ำที่ ได้จากน้ำฝน  ทำให้เกิดปัญหาน้ำดื่มที่ยังไม่สะอาด
เท่าที่ควร  ในชุมชนที่ไม่มีน้ำดื่มสะอาดสำหรับบริโภค  การแก้ปัญหาเบื้องต้นคือประชาสัมพันธ์ให้มีการปิดฝาภาชนะให้
มิดชิดและมีที่กรองน้ำฝนหรือการต้มน้ำให้เดือดก่อนเก็บไว้ดื่ม    

(๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตร ร้อยละ  ๗๐ เช่น 

ข้าว อ้อย  มันสำปะหลัง  เลี้ยงวัวนม ตามลำดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการทำการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่
มาก  คนอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีมีอาชีพและรายได้ มีเพียงผู้สูงอายุ  ๖๐  ปีขึ้นไป ที่ไม่มีรายได้  ร้อยละ  ๙๐  มีอาชีพและมี
รายได้  ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  แต่ปัญหาก็คือ รายได้เฉลี่ยต่ำกว่าคนละ  
๓๐,๐๐๐  บาทต่อปี   ร้อยละ  ๗๕  ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ำ  ค่าครองชีพสูง  
มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  ประชากรมีพ้ืนที่ในการทางเกษตรบางส่วนมีภาวะฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ในการทำการเกษตรน้อย 
การขยายตัวของประชากรเพ่ิมขึ้นมาก  เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม  เช่น ส่งเสียงดัง
รบกวน  เกิดปัญหาการร้องเรียนมายังองค์การบริหารส่วนตำบล  การแก้ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ลงพ้ืนที่
แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือให้ชุมชนมี
รายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
เท่าท่ีควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด   
  (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

➢ ด้านแรงงาน 
จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลัง

แรงงาน ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ำกว่าระดับ
จังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพ้ืนที่  
ปัญหาที่พบคือ มีการจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานในพื้นที่มากขึ้น  เนื่องจากค่าแรงถูกลดต้นทุนการผลิต ส่งผลในประชาชน
เกิดการตกงาน  ต้องไปทำงานนอกพ้ืนที่ที่มีโรงงาน  สามารถจ้างงานด้วยค่าแรงตามมาตรฐานได้   

➢ ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัด

กรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรค
เอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชน
บางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่ง
ก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  
สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐาน บาง
ครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่
สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนตำบลพยายามอย่างยิ่งที่
จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   

 
 

➢ ด้านการศึกษา..... 
➢ ด้านการศึกษา 
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องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

    จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  
เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  ปัญหาคือ  
ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกบัทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรม
ต่างๆ กับทางโรงเรียน    

➢ ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
    จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  และ
ประชากรบางรายที่ไปร่วมทำกิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย  ประชากรในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลให้
ความร่วมมือกันทำกิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่ม
สุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลคือ จัด
กิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให้
ชุมชนเห็นความสำคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคแด๊นส์  งานประเพณี  เป็นต้น 
   ➢ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูก
วิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมีพื้นที่กว้าง   ปัญหาคือ
บางหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล  ใช้ระยะเวลาและเส้นทางในการสัญจรไปมาค่อนข้างไกลและเปลี่ยว  ทำให้เกิดการโจรกรรม
ทรัพย์สินเกิดขึ้น  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และ
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือการตั้งงบประมาณในการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณ
ไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออำนวย
ความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงาน
ดนตรี  งานมหรสพ  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
ผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ  การขอกำลังจาก 
ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะ
แก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้   
   ➢ ด้านยาเสพติด  
       ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบล  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธร
ปากช่องได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทราบนั้นพบว่าในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลมีผู้ที่ติดยาเสพ
ติดจำนวนมาก จนกลายเป็นผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากปัจจุบันการสื่อสารมีความเจริญก้าวหน้า  ยากแก่การสอดส่องดูแล  
วิธีการแก้ไขว่าได้รับ หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้ง
เบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้ ขอความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของ
อำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

(๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  

สถานประกอบการตามลำดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ก็ได้แก่ ดิน น้ำ 
ต้นไม้  อากาศท่ีไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ำใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ำกร่อย  

ไม่สามารถ... 
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 ไม่สามารถที่จะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอ่ืน
และน้ำฝน  น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำ  
สำหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มาก
ขึ้น  การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชน เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ 
ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงามให้เป็นเมืองน่าอยู่เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   

(๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดตั้งชุมชนในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบล  มีทั้งหมด 

15  หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านมีสมาชิก สภาท้องถิ่นตัวแทน หมู่บ้านละ  2  คน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมือง
ค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก
สภา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้นำ  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอ
ทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้
ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบล  ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความ
คิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดโครงการ
อบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  อสม. 
โครงการอ่ืนๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ืนๆ และองค์การบริหารส่วนตำบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ   โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้าน
งบประมาณ  มีอัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในด้านบริการ 
 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น  ได้ทำการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการ
สร้างพ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ำใน
การเกษตรและน้ำประปา
สำหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ำและ
น้ำประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตรับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

- ประชาชนมีแหล่ง
น้ำและมีน้ำประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 3) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไปมาที่
สะดวกรวดเร็วขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนตำบลไม่
สามารถดำเนินการได้
เนื่องจาก งบประมาณไม่
เพียงพอ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
 

 ๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไม่สามารถ
ดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่
ได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
รับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

๒. ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

ในพ้ืนที่ไมม่ีการ
ระบาดของโรค
อุบัติใหม่  โรค
ระบาด  โรคติดต่อ 

 ๒) ประชาชนในพื้นท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพ่ิมข้ึน เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

 - ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผู้ป่วย 

 

 ๓) ปริมาณขยะและน้ำเสีย
เพ่ิมมากข้ึน 

 - ในเขตรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

- ปริมาณขยะและ
น้ำเสียถูกกำจัดให้
หมดด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง 

 ๔) ประชาชนบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย 

 - ประชาชนในเขต
รับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

 ๕) ประชาชนในพื้นท่ีบาง
รายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องท่ีอยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความช่อย
เหลือซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้มั่งคง
แข็งแรง  
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 7)ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ำที่ยังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ำฝน น้ำที่ไม่ได้
คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-
บริโภค 

- ประชาชนในเขต
รับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- ประชาชนบริโภค
น้ำที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 ๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนทำให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนทำให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พ้ืนที่ในเขต
รับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- ควบคุมการก้อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงกว่าขั้น
พ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมใน
ชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

๒) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ลำพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขตรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

๓) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในดำรงชีวิต 

- ผู้พกิารในเขต
รับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ดำรงชีวิตและท่ัวถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ เหล้า 
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขตรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี 

๕) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ 
๓๕ ขึ้นไป  ไม่ได้ตรวจ
สุขภาพประจำปี จำนวน  
๒๙๑ คน   

- ประชาชนในเขต
รับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนตำบลที่
อายุ ๓๕  ขึ้นไป 

- ประชาชนที่อายุ 
๓๕ ขึ้นไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพทุกคน  

๖) ประชากรที่สูบบุหรี่ 
จำนวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา 
จำนวน ๑๗๑ คน 

- ประชาชนที่สูบ
บุหรี่และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา 
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ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๓. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

๑) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการ
ดำเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
รับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการดำเนินงานได้
เอง 

 ๒) ขาดแหล่งเงินลงทุน
ในการทำกิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
รับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ทำกิจการและประกอบ
อาชีพ 

 ๓) ประชาชนขาด
สถานที่จำหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชย  
กรรม 

- ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จำหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกต่ำ
ระยะทางในการขนส่ง
ผลผลิตไกลจากแหล่งรับ
ซื้อ  

 - เกษตรกรในพ้ืนที่ - ผลผลิตมีราคาสูงข้ึน 

๕) ค่าแรงต่ำค่าครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ้าง
งาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการ
จ้างงานมากข้ึน 

๖) ครัวเรือนมีรายได้
เฉลี่ยต่อปี ต่ำกว่า 
๓๐,๐๐๐ บาท    

- ประชาชนที่มี
รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได้ 

๗) ในเขตรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

- มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตรับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนตำบลและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมี
เพ่ิมมากข้ึนอาจทำให้
เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบเพื่อ
เตือนให้ระมัดระวัง 

 
ดาน... 
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ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๒) มีการทำลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด  
การให้ผู้นำ อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๓) เป็นพ้ืนที่ที่มีดินเค็ม
และน้ำใต้ดินเป็นน้ำเค็ม
หรือมีรสกร่อย ไม่
สามารถใช้ในการเกษตร
และอุปโภค-บริโภคได้ 
 

- ดินและน้ำใต้ดิน - พ้ืนที่ในเขต
รับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหล่งน้ำ
จากแหล่งอื่นเพ่ิมมาก
ขึ้น   

๔) มีปัญหาเรื่องขยะและ
น้ำเสียเพิ่มมากข้ึนส่งกลิ่น
เหม็นรำคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการ
และชุมชนในเขต
พ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- ปัญหาขยะและน้ำ
เสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถกำจัดขยะ
และน้ำเสียเองได้โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน  
 

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและ
ภูมปิัญญาท้องถิ่น 
ถูกลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
รับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพรีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูก
ลืมและคงอยู่สืบไป 
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ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 
(มี ๖ ยุทธ) 

 

( 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๑ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๒ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๓ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๔ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๕ 

 

 

๓.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
         โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๑๐ 

 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ 

(มี ๑๐ ยุทธ) 
 

( 
ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

(มี ๔ ยุทธ) 

ยุทธสาตร์
จังหวดั 

(มี ๕ ยุทธ) 
 

( ยุทธสาตร์การ
พัฒนาของ 
อปท. ในเขต

จังหวดั 

(มี ๑๐ ยุทธ) 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๙ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๕ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที ่๖ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๔ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๗ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๒ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๘ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๑ 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๖ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที ่2 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที ่4 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที ่5 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที ่8 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที ่7 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที ่9 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๑0 
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      องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสมีา 

 

-ต่อ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธสาตร์การ
พัฒนา อปท. 
(มี 8 ยุทธ) 

 

( 

 

ยุทธศาสตร์ 
 ที่ ๑ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๔ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๕ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๖ 

 

 

 

เป้าประสงค์
ที ่๑ 

 

 

 

กลยุทธ 
ที่ ๕ 

 

กลยุทธ
ที่ ๑ 

 

กลยุทธ 
ที่๑๑ 

 

กลยุทธที่ 
๒ 

 

กลยุทธ
ที่๑๐ 

 

กลยุทธ
ที่ ๙ 

 

กลยุทธ
ที่ ๓ 

 

กลยุทธ
ที่ ๔ 

 

กลยุทธ 
ที่ ๘ 

 

กลยุทธ 
ที่ ๗ 

 

กลยุทธที่ 
๖ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่
7 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
8 
 

 

 

เป้าประสงค์ 
ที่ 2 

 

 

 

กลยุทธ
ที่12 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที ่๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที ่2 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที ่4 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที ่5 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที ่8 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที ่7 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที ่9 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๑0 

 

 

ยุทธสาตร์การ
พัฒนาของ 
อปท. ในเขต

จังหวดั 

(มี ๑๐ ยุทธ) 

 

เป้าประสงค์ 
ที่ 3 

 

 

 

เป้าประสงค์ 
ที่ 4 

 

 

 

เป้าประสงค์ 
ที่ 6 

 

 

 

เป้าประสงค์ 
ที่ 5 

 

 

 

เป้าประสงค์ 
ที่ 8 

 

 

 

เป้าประสงค์ 
ที่ 9 

 

 

 

เป้าประสงค์ 
ที่ 7 

 

 

 

เป้าประสงค์ 
ที่ 10 

 

 



                                                                                                                                                              หน้า 83     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
      องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสมีา 

 

          -ต่อ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน 

(มี 11 แผน) 
แผนงานที่ ๑ 
บริหารงาน

ทั่วไป 

 

แผนงานที่ ๒ 
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงานที่ 
๓ 

การศึกษา 

แผนงานที่ 
๔ 

สาธารณสุข 

แผนงานที่ ๕ 
สร้างความ
เข้มแข็ง 

แผนงานที่ ๖ 
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงานที่ 7 
ศาสนา 

วัฒนธรรมฯ 

แผนงานที่ ๙ 
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

ผลผลิต/
โครงการ 

จำนวน 33 
โครงการ 

จำนวน 24 
โครงการ 

 

จำนวน 92 
โครงการ 

 

จำนวน 24 
โครงการ 

 

จำนวน 36 
โครงการ 

 

จำนวน 12 
โครงการ 

 

จำนวน 134
โครงการ 

 

จำนวน 34 
โครงการ 

 

จำนวน 28 
โครงการ 

 

แผนงานที่ 10 
การเกษตร 

จำนวน 26 
โครงการ 

 

แผนงานที่ 
11 

งบกลาง 

 

กลยุทธ 
ที่ ๕ 

 

กลยุทธ
ที่ ๑ 

 

กลยุทธ 
ที่๑๑ 

 

กลยุทธที่ 
๒ 

 

กลยุทธ
ที่๑๐ 

 

กลยุทธ
ที่ ๙ 

 

กลยุทธ
ที่ ๓ 

 

กลยุทธ
ที่ ๔ 

 

กลยุทธ 
ที่ ๘ 

 

กลยุทธ 
ที่ ๗ 

 

กลยุทธ
ที่ ๖ 

 

กลยุทธ
ที่12 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 97 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๔๔  
 
 

 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านสานต่อแนวพระราชดำร ิ บริการชุมชนและสังคม แผนงานการเกษตร สำนักปลดั องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลขนงพระ 

2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สำนักปลดั 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
การเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ กองการประปา 

3 ด้านการสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยูร่่วมกัน
อย่างมีความสุข 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา การการศึกษา 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสูข 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห ์ สำนักปลดั 
บริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 
สำนักปลดั 

4 ด้านน้ำแก้จน เศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 

5 ด้านการท่องเที่ยว บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนา
ธรรมและนันทนาการ 

สำนักปลดั 

6 ด้านการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ด ี

การดำเนินงานอ่ืนๆ แผนงานงบกลาง สำนักปลดั 

  บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สำนักปลดั 
  บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
  บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
  บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 
  บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
สำนักปลดั 

7 ด้านเสริมสร้างความสามารถ
ทางเศรษฐกจิและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สำนักปลดั 

  บริการชุมชนและสังคม แผนงานการเกษตร สำนักปลดั 
8 ด้านการอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรธนนชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความสมดุล
อย่างยั่งยืน 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 

  บริการชุมชนและสังคม แผนงานการเกษตร สำนักปลดั 
รวม 8 ยุทธ ๔ ด้าน ๑1 แผนงาน 5 สำนัก/กอง 

 

การนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบติั 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนสำนต่อแนวพระรำชด ำริ  

   1.1 แผนงานการเกษตร 3 600,000 3 500,000 3 400,000 3 400,000 12 1900000

รวม 3 600,000 3 500,000 3 400,000 3 400,000 12 1,900,000

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ผ02) 10 1,310,218 4 412,000 5 217,000 4 302,000 23 2,241,218

    2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ผ.01+ผ.03) 42 56,235,250 25 23,864,000 28 30,521,500 22 27,440,000 117 138,060,750

รวม 52 57,545,468 29 24,276,000 33 30,738,500 26 27,742,000 140 140,301,968

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต

   3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 130,000 6 130,000 6 130,000 6 130,000 24 520,000

   3.2 แผนงานการศึกษา(ผ.01+ผ.02) 24 2,705,000 24 2,445,000 24 2,235,000 24 2,235,000 96 9,620,000

   3.3 แผนงานสาธารณสุข(ผ.01+ผ.02) 5 532,000 5 541,000 5 545,000 5 545,000 20 2,163,000

   3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 11,817,200 3 11,817,200 3 11,817,200 3 11,817,200 12 47,268,800

   3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 210,000 5 210,000 5 210,000 5 210,000 20 840,000

   3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 210,000 4 200,000 4 200,000 4 200,000 16 810,000

รวม 47 15,604,200 47 15,343,200 47 15,137,200 47 15,137,200 188 61,221,800

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนงพระ

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี
ยุทธศำสตร์

ปี 2561

แบบ ผ. 07



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

4. ยุทธศำสตร์น้ ำแก้จน  
   4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 100,000 - - - - - - 1 100,000
   4.2 แผนงานการเกษตร 1 250,000 - - 1 150,000 - - 2 400,000

รวม 2 350,000 0 0 1 150,000 0 0 3 500,000
5. ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรท่องเท่ียว  
   5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4 320,000 4 300,000 4 270,000 4 270,000 16 1,160,000

รวม 4 320,000 4 300,000 4 270,000 4 270,000 16 1,160,000

      6.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 9 2,635,000 9 2,130,000 10 2,380,000 9 1,930,000 37 9,075,000
      6.3  แผนงานการศึกษา 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 4 8,000,000
      6.4  แผนงานเคหะและชุมชน 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 8 2,000,000
      6.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 8 200,000
      6.1  แผนงานงบกลาง 3 1,170,000 3 1,170,000 3 1,170,000 3 1,170,000 12 4,680,000

รวม 17 6,355,000 17 5,850,000 18 6,100,000 17 5,650,000 69 23,955,000

     7.1  แผนงานการศึกษา 2 80,000 2 80,000 2 60,000 2 60,000 8 280,000
     7.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 4 120,000
     7.3  แผนงานการเกษตร 3 110,000 4 65,000 4 175,000 3 65,000 14 415,000

รวม 6 220,000 7 175,000 7 265,000 6 155,000 26 815,000

      8.1 แผนงานการเกษตร 3 35,000 2 50,000 1 10,000 2 40,000 8 135,000
      8.2 แผนงานสาธารณสุข 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 4 120,000

รวม 4 30,000 3 30,000 2 30,000 3 30,000 12 255,000
รวมท้ัง 8 ยุทธศำสตร์ 135 81,024,668 110 46,474,200 115 53,090,700 106 49,384,200 466 230,108,768

 8. ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดควำมสมดุลอย่ำงย่ังยืน

 7. ยุทธศำตร์เสริมสร้ำงควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจและบรรเทำปัญหำควำมยำกจน

 6. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองท่ีดี

ยุทธศำสตร์



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

                                                                                                    หน้า ๑๐๑                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐1 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
  ➢แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1. โครงการฝึกอบรม ศึกษา
ดูงานด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดำริ 
**แผนชุมชน ปี 2559 

เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่
ประชาชน 

ตำบลเศรษฐกิจ
พอเพียง 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ประชาชนมี
ชีวิตความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ประชาชนมี
ชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดี 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

2. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ (ฐานทรัพยากร) 

เพ่ือดำเนินโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯที่
เกี่ยวเนื่องกับอบต. 

โครงการ 
อพ.สธ. ตำบล
ขนงพระ 

400,000  
อบต. 

300,000  
อบต. 

200,000  
อบต. 

200,000  
อบต. 

ทรัพยากร
ท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์

มากขึ้น 
 

ทรัพยากร
ท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์ 

กอง
การศึกษาฯ 

3. โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

เพ่ือสร้างจิตสำนักการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์พันธ์ไม้หา
ยากแก่นักเรียน 

โรงเรียนเขต
ตำบลขนงพระ 

100,000 
อบต. 

100,000  
อบต. 

100,000  
อบต. 

100,000  
อบต. 

พันธุ์ไม้ได้รับ
การอนุรักษ์

มากขึ้น 

พันธุ์ไม้ได้รับ
การอนุรักษ์ 

กอง
การศึกษาฯ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๐๒                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบ้านนายทองพูน 
– บ้านนางหนูแดง หมู่ที่  
1 บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 3  ม. 
ยาว 100 ม. 

- - 165,000 
 อบต. 

- จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณ ซอยบ้านนาง
จำนง หมู่ที่ 1 บ้านขนง
พระเหนือ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต - 300,000 
 อบต. 

- - จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแคปซีส 
บริเวณซอยร้านขาย
น้ำปลาหมู่ที่ 1 บ้านขนง
พระเหนือ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง
แคปซีล  กว้าง 
4  ม. ยาว 
300 ม. 

456,000 
 อบต. 

- - - จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๐๓                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  
บริเวณสะพานบ้านใหญ่
ธรรมชาติ – ฟาร์มสาธิต
หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระ
เหนือ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
กว้าง 5  ม. 
ยาว 748 ม. 

- - 1,346,400 
 อบต. 

- จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
บริเวณสามแยกช่างราญ 
– โรงเรียนขนงพระใต้ 
หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก  
กว้าง 6  ม.  
ยาว 475 ม. 

712,500 
 อบต. 

- - - จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแคปซีล 
บริเวณ หลังศาลเจ้าพ่อ – 
สามแยกบ้านตายิ้มหมู่ 2 
บ้านขนงพระใต้ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ด ีพร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนลาดยาง
แคปซีล กว้าง 
5  ม. ยาว 
500 ม. 

- 950,000 
 อบต. 

- - จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๐๔                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณ ท่าน้ำ ท่าทาง
เกวียน หมู่ 2 บ้านขนง
พระใต้ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลาด
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3  
ม. ยาว 170 
ม. 

- 280,000 
 อบต. 

- - จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

8 
โครงการยกระดับถนน
ลูกลัง บริเวณ ซอยบ้าน
นายพล – สนามกีฬา 
หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลูกลัง 
กว้าง 3  ม. 
ยาว 250 ม. 

- - 50,000 
 อบต. 

- จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณ ซอยบ้านตาแขก 
– ท่าน้ำ ท่ากุด หมู่ 2 
บ้านขนงพระใต้ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลาด
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3  
ม. ยาว 150 
ม. 

- - 247,500 
 อบต. 

- จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๐๕                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณ ซอยบ้านตา
ดอน – หลังโบถ์ส หมู่ 2 
บ้านขนงพระใต้ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
กว้าง 3  ม. 
ยาว 250 ม. 

- - - 412,500 
 อบต. 

จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้านนาย
เฉลิมหมู่ 2  บ้านขนง
พระใต้ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
กว้าง 3  ม. 
ยาว 150 ม. 

- - - 247,500 
 อบต. 

จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณ ซอยบ้านนาย
ฉลอ หมู่ 2 บ้านขนง
พระใต้ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 150 ม. 

- - - 330,000 
 อบต. 

จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๐๖                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

13 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก บ้านนางวิภาวดี – สี่
แยกทุ่งลี หมู่ที่ 3 บ้าน  
บุกระเฉด 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
กว้าง 6 ม. 
ยาว 1,800 
ม. 

- 3,888,000 
 อบต. 

- - จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

14 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บริเวณซอยบ้าน
นายสุพจน์หมู่ที่ 3 บ้าน  
บุกระเฉด 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 4  ม. 
ยาว 500 ม. 

- - 120,000 
 อบต. 

- จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแคปซีล 
บริเวณ ซอยบ้านนายชัย
บุญรอด หมู่ที่ 4 บ้าน
คลองหินลาด 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง
แคปซีล กว้าง 
5  ม. ยาว 
500 ม. 

570,000 
 อบต. 

- - - จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๐๗                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

16 โครงการซ่อมแซมศาลา
ประคม บริเวณหน้าวัด
คลองหินลาดหมู่ที่ 4 
บ้านคลองหินลาด 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ศาลา
ประชาคม 
กว้าง 12 ม. 
ยาว 20 ม. 

- - 300,000 
 อบต. 

- ศาลาถูก
ซ่อมแซม 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณ ซอยข้างบ้าน
นายสุธินันท์  กิมจี้พันธ์
หมู่ที่4บ้านคลองหิน
ลาด 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
กว้าง 3  ม. 
ยาว 250 ม. 

412,500 
 อบต. 

- - - จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแคปซีล บริเวณ 
ซอยบ้านายแสงทองหมู่ 
ที่ 4 บ้านคลองหินลาด 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง
แคปซีล กว้าง 
6  ม. ยาว 
500 ม. 

- 1,140,000 
 อบต. 

- - จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๐๘                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงา
นที่

รับผิดชอ
บ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

19 โครงการขยายท่อประปา บริเวณ 
ซอยบ้านนายเทียนชัย  น้อยเลี้ยง
หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด 

เพ่ือให้มีน้ำใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ประปาหมู่บ้าน 
ยาว 300 เมตร 

50,000 
 อบต. 

- - - ทุกครัวเรือน 
ที่มีน้ำ 

ประปาใช้ 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับใช้

อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

20 โครงการเปลี่ยนท่อประปา 
บริเวณ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
บ้านคลองหินลาด 

เพ่ือให้มีน้ำใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ประปาหมู่บ้าน 
ภายในหมู่บ้าน 

- - - 100,000 
 อบต. 

ทุกครัวเรือน 
ที่มีน้ำ 

ประปาใช้ 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับใช้

อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

21 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ บริเวณ สี่แยกวัดคลอง
หินลาดหมู่ที่ 4 บ้านคลองหิน
ลาด 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ไฟกระพริบ 
จำนวน 3 ชุด 

- - 10,000 
 อบต. 

- จำนวนไฟ
กระพริบ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับรับความ

สะดวก 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสันติ 
มอมขุนทด หมู่ที่ 5 บ้านขนง
พระกลาง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
กว้าง 3  ม. 
ยาว 50 ม. 

66,000 
 อบต. 

- - - จำนวนถนนที่
ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

   



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๐๙                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนาย
ดำรงด์ หมู่ที่ 5 บ้านขนง
พระกลาง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
กว้าง 3  ม. 
ยาว 50 ม. 

66,000 
 อบต. 

- - - จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน 
นางคำปุ่น หมู่ที่ 5 บ้าน
ขนงพระกลาง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
กว้าง 3  ม. 
ยาว 150 ม. 

- 247,500 
 อบต. 

- - จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนายลอย 
– บ้านนายหลอด หมู่ที่ 5 
บ้านขนงพระกลาง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
กว้าง 3  ม. 
ยาว 150 ม. 

- 247,000 
 อบต. 

- - จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๑๐                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนางรัช
รีวรรณ (บ้านหนองครก) 
หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระ
กลาง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
กว้าง 3  ม. 
ยาว 100 ม. 

- - 165,000 
 อบต. 

- จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนาย
หลง หมู่ที่ 5 บ้านขนง
พระกลาง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
กว้าง 3  ม. 
ยาว 200 ม. 

- - - 330,000 
 อบต. 

จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนาย
วิโรจน์ หมู่ที่ 5 บ้าน
ขนงพระกลาง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
กว้าง 3  ม. 
ยาว 100 ม. 

- - - 165,000 
 อบต. 

จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๑๑                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

29 โครงการขยายท่อเมนต์
ประปาจากท่อเดิม 
บริเวณบ้านหนองครก 
หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระ
กลาง 

เพ่ือให้มีน้ำใช้อย่าง
ทั่วถึง 

เปลี่ยนท่อ
ประปาเป็น 3 
นิ้ว ยาว 4,000 
ม. 

200,000 
 อบต. 

- - - ทุก
ครัวเรือน 
ที่มีน้ำ 

ประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ำสำหรับใช้

อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

30 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนต์ประปาบริเวณ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
บ้านขนงพระกลาง 

เพ่ือให้มีน้ำใช้อย่าง
ทั่วถึง 

เปลี่ยนท่อ
ประปาจากเดิม 
2 นิ้ว เป็น 3 
นิ้ว  

- - - 200,000 
 อบต. 

ทุก
ครัวเรือน 
ที่มีน้ำ 

ประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ำสำหรับใช้

อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กบริเวณ สี่แยกเขาแม่ชี 
– ซอย 4  หมู่ที่ 6 บ้าน
ซับสวอง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
กว้าง 6 ม. ยาว 
1,800 ม. 

2,700,000 
 อบต. 

- - - จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๑๒                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

32 โครงการติดตั้งเสียงตาม
สายภายใน (ซอย 1 
ซอย 2 ซอย 3 ซอย 4)
หมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้าน
ซับสวอง 

เพ่ือให้สามารถรับรู้
ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

เครื่องขยายพร้อม
ดอกลำโพง 

200,000  
 อบต. 

- - - จำนวน
เสียงตาม

สาย
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารมาก

ขึ้น 

กองช่าง 

33 โครงการติดตั้งสัญญาณ
จราจรและสัญญาณ
เตือน บริเวณสี่แยกซอย 
1 สีแยกซอย 2 สี่แยก
ซอย 3 หมู่ที่ 6 บ้าน
ซับสวอง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ป้ายจราจรและ
สัญญาณเตือน
จำนวน 3 ชุด 

250,000 
 อบต. 

- - - จำนวนไฟ
กระ 
พริบ

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับรับ

ความสะดวก
ในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

34 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณ ซอยบ้านผู้ช่วย
สงบ หมู่ที่ 7 บ้านประดู่
บาก 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้าง 
4 ม. ยาว 
1,500 ม. 

1,500,000 
 อบต. 

- - - จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๑๓                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

35 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณซอยบ้านนาย
รุจน์ หมู่ที่ 7 บ้านประดู่
บาก 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,500 
ม. 

1,500,000 
อบต. 

- - - จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

36 โครงการซ่อมแซมศาลา
ประชาคมบริเวณวัดเกิด
แก้วนิมิต หมู่ที่ 7 บ้าน
ประดู่บาก 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ศาลา
ประชาคม 

- - 200,000 
 อบต. 

- ศาลา
ประชาชม
ได้รับการ

ซ่อม 
แซม 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

37 โครงการสร้างถนน
คอนกรีต บริเวณ คุ้ม
เนินเขา ซอยบ้านนาย
อำนวย โสจันทึก หมู่ที่ 
8 บ้านหนองตะกู 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
กว้าง 3 ม. 
ยาว 150 ม. 

300,000 
 อบต. 

- - - จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๑๔                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

38 โครงการวางรางวี 
บริเวณ คุ้มบ้านบนหน้า
โรงเรียนบ้านหนองตะกู 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

รางน้ำรูปตัววี 
ยาว 200 ม. 

300,000 
 อบต. 

- - - จำนวนราง
น้ำตัววี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ซอยชิน
พันธ์  สร้างสรรค์  ถึง
สามแยกบ้านคุณยาย
ชายเขา หมู่ที่ 9 บ้าน
เขาจันทน์หอม 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5 ม. 
ยาว 650 ม. 

1,235,000 
 อบต. 

- - - จำนวนถนน
ที่ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

40 โครงการสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 
นายสมพันธ์ หมู่ที่  9 
บ้านเขาจันทน์หอม 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
กว้าง 3 ม. 
ยาว 120 ม. 
หนา 0.15 ม. 

198,000 
 อบต. 

- - - จำนวนถนน
ที่ได้รับการ
บำรุงรักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๑๕                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

41 โครงการติดป้ายบอก
ทางป้ายเตือนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่  9 บ้าน
เขาจันทน์หอม 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ป้ายบอกทาง 
เตือน  10 
ป้าย 

- 27,000 
 อบต. 

- - จำนวนป้าย
เตือนเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การเดินทาง 

กองช่าง 

42 โครงการถนนลาดยาง
เส้นสามแยกคุณยาย
ชายเขาถึงคุ้มร่วมพัฒนา 
หมู่ที่  9 บ้านเขาจันทน์
หอมพร้อม 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม. 

- 780,000 
 อบต. 

- - จำนวนถนน
ที่ได้รับการ

บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

43 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายในตำบล 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

กล้องวงจรปิด
ทั้ง  15  
หมู่บ้าน 

500,000  
 อบต. 

- - - จำนวนกล้อง
วงจรปิด
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับรับ
ความ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๑๖                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

44 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอัดบดแน่นเส้น
บ้านนาย สมพงษ์  เสิง
ขุนทด หมู่ที่  9 บ้านเขา
จันทน์หอม 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพทีด่ี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลูกรังกว้าง 
5 ม. ยาว 
1,500 ม. 

- - 675,000 
 อบต. 

- จำนวนถนน
ที่ได้รับการ

บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแยกวัดเขา
จันทน์หอมถึงสำนักสงฆ์ 
ถ้ำอิติปิโส หมู่ที่  9 บ้าน
เขาจันทน์หอม 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
กว้าง 6 ม. ยาว 
3,000 ม. 

- - - 6,840,000 
 อบต. 

จำนวนถนน
ที่ได้รับการ

บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก บริเวณเส้นหนองหิน 
– แยกกองวัคซีน หมู่ที่ 
10 บ้านตะเคียนทอง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
กว้าง 6 ม. ยาว 
1,200 ม. 

- 2,736,000 
 อบต. 

- - จำนวนถนน
ที่ได้รับการ

บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๑๗                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

47 โครงการสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 
บ้านนายเอก หมู่ที่ 10 
บ้านตะเคียนทอง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก 
กว้าง 5 ม. ยาว 
200 ม. 

550,000 
 อบต. 

- - - จำนวนถนน
ที่ได้รับการ

บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

48 โครงการสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย คุ้ม ป.ต.ท. – 
ทางเข้าบ้านผู้ช่วย สม
จิตร หมู่ที่ 10 บ้าน
ตะเคียนทอง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
กว้าง 3 ม. ยาว 
150 ม. 

- 510,000 
 อบต. 

- - จำนวนถนน
ที่ได้รับการ

บำรุง 
รกัษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

49 โครงการสร้างถนน
คอนกรีตบริเวณซอย
บ้านนายนิยม บุญสาร 
หมู่ที่ 10 บ้าน
ตะเคียนทอง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
กว้าง 3 ม. ยาว 
150 ม. 

- - 412,000 
 อบต. 

- จำนวนถนน
ที่ได้รับการ

บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม

สะดวก 

กองช่าง 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๑๘                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

50 โครงการสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณ ซอยหน้าผู้ช่วย 
สมจิตร – อู่ช่างเปี๊ยก 
หมู่ที่ 10 บ้าน
ตะเคียนทอง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
กว้าง 5 ม. 
ยาว 500 ม. 

- - 1,375,000 
 อบต. 

- จำนวนถนน
ที่ได้รับการ

บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

51 โครงการสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 
บ้านหนองหินแยกบ้าน
นางหย่ำ ไปทะลุปั้มบาง
จากหมู่ที่ 10 บ้าน
ตะเคียนทอง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
กว้าง 3 ม. 
ยาว 500 ม. 

- - 1,375,000 
 อบต. 

- จำนวนถนน
ที่ได้รับการ

บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

52 โครงการติดตั้งเสียงตาม
สาย บริเวณท้ัง 4 คุ้ม
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
บ้านตะเคียนทอง 

เพ่ือให้สามารถรับรู้
ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

เครื่องขยาย
พร้อมดอก
ลำโพง  
 

100,000 
 อบต. 

- - - จำนวนเสียง
ตามสาย
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารมาก

ขึ้น 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๑๙                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

53 โครงการวางรางวี 
บริเวณ บริเวณคุ้มบ่อ
โยก (แก้ปัญหา น้ำท่วม
ขัง) หมู่ที่ 10 บ้าน
ตะเคียนทอง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

รางน้ำรูปตัววี 
ยาว 1,500 

- 350,000 
 อบต. 

- - จำนวนราง
น้ำตัววี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอัดบดแน่นบริเวณ
ซอยบ้านนางมาลัย ทะลุ
ซอยบ้านนาง อุษา  หมู่
ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลูกลัง
กว้าง 2 ม. 
ยาว 1,000 
ม. 

- - 200,000 
 อบต. 

- จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

55 โครงการสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณแยกทางเข้าวัด
ตะเคียนทองซอยบ้าน
นายกมล หมู่ที่ 10 บ้าน
ตะเคียนทอง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
กว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. 

- - - 1,100,000 
 อบต. 

จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๒๐                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

56 โครงการขยายเขตประปา 
บริเวณสามแยกกลุ่มโคก
น้อย – บ้าน อบต. สุวิทย์ 
หมู่ 11 บ้านโบนันซ่า 

เพ่ือให้มีน้ำใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ประปา
หมู่บ้าน ยาว 
500 เมตร 

- 60,000 
อบต. 

- - ทุกครัว 
เรือน 
ที่มีน้ำ 

ประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ำสำหรับใช้

อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

57 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ บริเวณ 
แคปปิตอลเจ สามแยก
ฤทธา สามแยกกลุ่มโคก
น้อย หมู่ 11 บ้านโบนันซ่า 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ไฟกระพริบ 
จำนวน 3 ชุด 

24,000 
อบต. 

- - - จำนวนไฟ
กระพริบ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับรับ

ความสะดวก
ในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

58 โครงการติดตั้งเสียงตาม
สาย ภายในหมู่บ้าน  หมู่ 
11บ้านโบนันซ่า 

เพ่ือให้สามารถรับรู้
ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

เครื่องขยาย
พร้อมดอก
ลำโพง  

100,000 
อบต. 

- - - จำนวนเสียง
ตามสาย
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารมาก

ขึ้น 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๒๑                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

59 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม.11 ซอยสไบทอง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
ก้าง 4 ม. ยาว  
400 ม. 

- 880,000 
อบต. 

- - จำนวนถนน
ที่ได้รับการ

บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

60 โครงการวางท่อระบาย
น้ำพร้อมบ่อพักน้ำ  
ม.11 ซอยสไบทอง – 
ครกใหญ่ 
 

เพ่ือให้การระบายน้ำได้
สะดวก รวดเร็วขึ้น 
 

ท่อขนาด 
0.60*1.00 
ม.  ระยะทาง  
300 ม. 

- 500,000 
อบต. 

- - การระบาย
น้ำได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

การระบายน้ำ
ได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
   
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๒๒                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

61 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตบริเวณซอยข้าง
บ้านนายวีรพันธ์  หมู่ที่ 
12 บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 4 ม. ยาว 
100 ม. 

- 220,000 
 อบต. 

- - จำนวนถนนที่
ได้รับการ

บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก คอนกรีตบริเวณสาม
แยกบ้านนางภาวิณี – 
บ้านนายแฉล้ม หมู่ที่ 
12 บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
กว้าง 6 ม. ยาว 
1,000 ม. 

- 1,500,000 
 อบต. 

- - จำนวนถนนที่
ได้รับการ

บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง บริเวณหน้า
บ้านนางแฉล้ม – ช.การ
ช่าง หมู่ที่ 12 บ้าน
ผาสุข 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 ม. ยาว 
2,000 ม. 

- - 2,160,000 
 อบต. 

- จำนวนถนนที่
ได้รับการ

บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๒๓                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

64 โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง
บดอัด บริเวณหน้าบ้านนาย
สมพงษ์ – นายนิพนธ์ หมู่ที่ 
12 บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5 ม. 
ยาว 500 ม. 

- - - 90,000 
 อบต. 

จำนวนถนน
ที่ได้รับการ

บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบริเวณ สามแยก
บ้านนายเงิน – บ้านนายทอง
เบิ้ม หมู่ที ่12 บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
กว้าง 6 ม. 
ยาว 800 ม. 

1,200,000 
 อบต. 

- - - จำนวนถนน
ที่ได้รับการ

บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบริเวณ สามแยก
บ้านนายสำรวย – สนามกีฬา
หมู่ 2  หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
กว้าง 6 ม. 
ยาว 500 ม. 

750,000 
 อบต. 

- - - จำนวนถนน
ที่ได้รับการ

บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๒๔                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

67 โครงการก่อสร้างถนน 
ลูกรังบดอัด บริเวณหน้า
นายอำนวย – บ้านหลัง
โบสถ์ หมู่ที่ 12 บ้าน
ผาสุข 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม. 

- - - 90,000 
 อบต. 

จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

68 โครงการติดตั้งเสียงตาม
สาย ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข 

เพ่ือให้สามารถรับรู้
ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

เครื่องขยาย
พร้อมดอก
ลำโพง  
 

- 100,000 
 อบต. 

- - จำนวน
เสียงตาม

สาย
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารมาก

ขึ้น 

กองช่าง 

69 โครงการซ่อมถนนดิน
พร้อมก่อสร้างรั้ว
คาวบอย บริเวณขอบ
บ่อน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 
13 บ้านประดู่งาม 

เพ่ือให้มีบริเวณขอบบ่อ
และกำจัดบริเวณบ่อ
ป้องกันอุบัติเหตุ 

รั้วคาวบอย
รอบบ่อ
สาธารณะ 

- - - 280,000 
 อบต. 

ขอบบ่อน้ำ
สาธา 
รณะ 

ประชาชน
ได้รับรับ
ความ

ปลอดภัย 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๒๕                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

                    ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

70 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตบริเวณซอย
บา้นนายประทวน หมู่ที่ 
14 บ้านปิ่นทอง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 185 ม. 

305,250 
 อบต. 

- - - จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตบริเวณซอย
บ้านนายน้อย หมู่ที่ 14 
บ้านปิ่นทอง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5 ม. 
ยาว 520 ม. 

- 1,430,000 
 อบต. 

- - จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก คอนกรีตบริเวณเส้น
ที่จัดสรรทิพวรรณ หมู่ที่ 
14 บ้านปิ่นทอง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
กว้าง 5 ม. 
ยาว 1,500 
ม. 

- - 2,700,000 
 อบต. 

- จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๒๖                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

73 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตบริเวณซอย
บ้านนายประกอบ หมู่ที่ 
14 บ้านปิ่นทอง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. 

1,100,000 
อบต. 

- - - จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตบริเวณซอย
บ้านนางสำรวย หมู่ที่ 
14 บ้านปิ่นทอง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม. 

- 2,200,000 
 อบต. 

- - จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางบริเวณเส้นนาย
อนันชัย หมู่ที่ 14 บ้าน
ปิ่นทอง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5 ม. 
ยาว 1,700 
ม. 

1,530,000 
 อบต. 

- - - จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๒๗                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

76 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตบริเวณซอย
บ้านนางสมควร หมู่ที่ 
14 บ้านปิ่นทอง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. 

- - - 
 

440,000 
 อบต. 

จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก คอนกรีตบริเวณเส้น
บ้านนายต้น – บายพาส 
หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
กว้าง 6 ม. 
ยาว 1,700 
ม. 
 

3,672,000 
 อบต. 

- - - จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างประตู
ป้ายชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 
14 บ้านปิ่นทอง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ซุ้มปรระตู
หมู่บ้าน 

- 100,000 
 อบต. 

- - หมู่ 
บ้าน 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๒๘                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

79 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบริเวณบ้าน
นายบำรุง หมู่ที่ 14 
บ้านปิ่นทอง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
กว้าง 5 ม. 
ยาว 1,000 
ม. 

- - 1,800,000 
 อบต. 

- จำนวนถนน
ที่ได้รับการ

บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางบริเวณเส้น
บายพาส – ค่ายลูกเสือ
ปากช่องแคมป์ หมู่ที่ 
14 บ้านปิ่นทอง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความสะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 ม. 
ยาว 2,500 
ม. 

- - - 5,400,000 
 อบต. 

จำนวนถนน
ที่ได้รับการ

บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

81 โครงการขยายเขต
ประปา บริเวณเส้นบ้าน
นายต้น – บายพาส หมู่
ที่ 14 บ้านปิ่นทอง 

เพ่ือให้มีน้ำใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ประปา
หมู่บ้าน  

- 120,000 
 อบต. 

- - ทุกครัว 
เรือน 
ที่มีน้ำ 

ประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ำสำหรับใช้

อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๒๙                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

82 โครงการติดตั้งเสียงตาม
สาย ภายในหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง 

เพ่ือให้สามารถรับรู้
ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

เครื่องขยาย
พร้อมดอก
ลำโพง  
 

100,000 
 อบต. 

- - 100,000 
 อบต. 

จำนวนเสียง
ตามสาย
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารมาก

ขึ้น 

กองช่าง 

83 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางบริเวณจากมอ
หนองกรวด – คุ้มซับ
ตะเคียน หมู่ที ่15 บ้าน
ทรัพย์ศรีมงคล 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5 ม. 
ยาว 1,000 
ม. 

- - 900,000 
 อบต. 

- จำนวนถนน
ที่ได้รับการ

บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

84 โครงการบดอัดลูกรัง 
บริเวณจากคุ้มซับตะเคียน 
– คุ้มบ่อแดง หมู่ที ่15 
บ้านทรัพย์ศรีมงคล 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ 
สะดวก 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 1,000 
ม. 

- 540,000 
 อบต. 

- - จำนวนถนน
ที่ได้รับการ

บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๓๐                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

85 โครงการก่อสร้างประตู 2  
จุด ป้ายชื่อหมู่บ้าน บริเวณ 
บนมอหนองกรวดพร้อม
ป้ายบอกทาง หมู่ที ่15 
บ้านทรัพย์ศรีมงคล 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ซุ้มประตู
หมู่บ้าน 2 จุด
พร้อมป้าย
บอกทาง 

200,000 
 อบต. 

- - - จำนวนซุ้ม
ประตูท่ี
เพ่ิมข้ึน 

หมู่บ้านมี
ทัศนียภาพที่
สวยงามมาก

ขึ้น 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางบริเวณคุ้มสี่แยก – 
คุ้มซับตะเคียน หมู่ที ่15 
บ้านทรัพย์ศรีมงคล 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมใช้
งาน และเกิดความ
สะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 800 ม. 

- 576,000 
 อบต. 

- - จำนวนถนน
ที่ได้รับการ

บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

87 โครงการก่อสร้างห้องเก็บ
ของ ณ ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลขนงพระ 
หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือก่อสร้างห้องเก็บ
ของ เพ่ือใช้ในการ
เก็บเอกสารที่
จำเป็นต้องเก็บ 

ห้องเก็บของ - - - 500,000 
 อบต. 

ห้องเก็บของ
เพ่ิมข้ึน 

มีห้องเก็บ
เอกสารใหญ่
ขึ้นและเก็บ
ของมากขึ้น 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๓๑                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

 

   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

88 โครงการบดอัดลูกรัง บริเวณ
เส้นทางคมนาคมเชื่อม
ระหว่างหมู่ 9 – หมู่ 15 
บริเวณหน้าบ้านนางเต้า หมู่
ที ่15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 5  ม. 
ยาว 1,000 
ม. 

- - - 1,080,000 
 อบต. 

จำนวนถนน
ที่ได้รับการ

บำรุง 
รักษา 

ประชาชนมี
การ

คมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
สำหรับผู้ติดต่องานและรถ
ขยะ ณ ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลขนงพระ 
หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือสร้างโรงจอด
รถสำหรับผู้ติดต่อ
งานและรถขยะ  

โรงจอดรถ
สำหรับผู้มา
ติดต่องานและ
รถขยะ 

- 500,000 
 อบต. 

- - โรงจอดรถ
เพ่ิมข้ึน 

ผู้มาติดต่อ
งานได้รับ

ความสะดวก 

กองช่าง 

90 โครงการซ่อมแซมบ้านพัก
พนักงาน ณ ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ขนงพระ หมู่ 1 บ้านขนง
พระเหนือ 

เพ่ือสร้างบ้านพัก
พนักงานใช้ในการ
พักอาศัยของ
พนักงาน อบต.
ขนงพระ 

บ้านพัก
พนักงาน 

- - 500,000 
 อบต. 

- จำนวนบ้าน 
พนัก 

งานเพ่ิมขึ้น 

อบต. ขนง
พระมี

บ้านพัก
พนักงาน 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๓๒                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  
 
 
 
 
 
 
   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

91 โครงการต่อเติมห้อง
ประชุม(เก่า) พร้อม
ก่อสร้างห้องน้ำ ณ ที่ทำ
การองค์การบริหารส่วน
ตำบลขนงพระ หมู่ 1 
บ้านขนงพระเหนือ 
 

เพ่ือสร้างต่อเติมห้อง
ประชุม(เก่า) พร้อม
ก่อสร้างห้องน้ำใช้ใน
การประชุม 

ห้องประชุม
สามารถรองรับ
ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้ 300  
คน 

500,000 
 อบต. 

- - - ห้องประชุม
และมี
ห้องน้ำ
เพ่ิมข้ึน 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๓๓                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

92 โครงการขยายสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 
บ้านขนงพระเหนือ
เชื่อมต่อกับบ้านซับ 
สวอง 

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนส่ง 

ขยายสะพาน
ขนาดกว้าง 
6*50 ม. 

5,000,000 
อบจ. 

- - - มีสะพานที่
ได้

มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

การ
คมนาคม

ขนส่งได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

93 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางหรือ
ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลติกเส้นทางหลัก 
หมู่ 4 หมู่ 6  หมู่ 8 หมู่ 
9 

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนส่ง 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 ม.
ยาว 8,000 
ม. 

16,800,000 
สถ. 

   จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษา 

การ
คมนาคม

ขนส่งได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ม.3 สาย
ทุ่งลี –  สามแยก 

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนส่ง 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 5 ม.
ยาว 2,000 
ม. 

- 3,370,000 
อบจ. 

- - จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษา 

การ
คมนาคม

ขนส่งได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๓๔                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

95 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ม.3 
บริเวณสามแยกทุ่งรี – 
ตลาดน้ำ 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมขนส่ง 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 2,000 
ม. 

- - 3,600,000 
อบต. 

- จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรัก

ษา 

การ
คมนาคม

ขนส่งได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

96 โครงการก่อสร้างหรือ
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลติก ม.5 (สาม
แยกขนงพระกลางถึง
โบนันซ่า) 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมขนส่ง 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 ม. 
ยาว 3,195  
ม. 

- - 8,243,100 
สถ. 

- จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรัก

ษา 

การ
คมนาคม

ขนส่งได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

97 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแคปซีล  
ม.6 เชื่อมระหว่าง ม.6 
–  ม.8 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมขนส่ง 

ถนนลาดยาง
กว้าง 6 ม. 
ยาว 4,850  
ม. 

- - - 8,730,000 
อบต. 

จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรัก

ษา 

การ
คมนาคม

ขนส่งได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๓๕                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

98 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง ม.8   บ้านหนอง
ตะกู - บ้านซับสวอง 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมขนส่ง 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 5,000  ม. 

1,200,000 
อบจ. 

- - - จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษ

า 

การ
คมนาคม

ขนส่งได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

99 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติก 
ม.9 ต่อจากถนนคุ้มชิน
พันธ์สร้างเสริม 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมขนส่ง 

ถนนลาดยาง  
กว้าง 4 ม. 
ยาว 744 ม.
พร้อมวางท่อ 

1,500,000 
อบต. 

- - - จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษ

า 

การ
คมนาคม

ขนส่งได้รับ
ความสะดวก 

 

กองช่าง 

100
. 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติก 
ม.10 บ้านนายสุพจน์ 
–  หนองหิน 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมขนส่ง 

ถนนลาดยาง  
 

- 1,060,000 
อบจ. 

- - จำนวน
ถนนที่

ได้รับการ
บำรุงรักษ

า 

การ
คมนาคม

ขนส่งได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๓๖                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

101
. 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติก 
ม.10 คุ้มหนองหินซอย
บ้านหมวดแป๊ะ 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมขนส่ง 

ถนนลาดยาง  
กว้าง 6 ม. 
ยาว 800ม. 

- 1,600,000 
อบจ. 

- - จำนวนถนน
ที่ได้รับการ
บำรุงรักษา 

การ
คมนาคม

ขนส่งได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

102
. 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติก 
ม.13 จากบ่อสาธารณะ 
– บ่อปลาอาเต๋อ 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมขนส่ง 

ถนนลาดยาง  
กว้าง 5 ม. 
ยาว 250ม. 

- - 630,000 
อบจ. 

- จำนวนถนน
ที่ได้รับการ
บำรุงรักษา 

การ
คมนาคม

ขนส่งได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

103 โครงการเปลี่ยนท่อเมนต์
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 
ถึง หมู่ 5  

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำสำหรับการ
อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

ท่อ พีวีซี ขนาด 
3 นิ้ว ระยะทาง
ประมาณ 2 
กิโลเมตร 

700,000 
อบต. 

- - - จำนวนท่อ
ประปา
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
น้ำทำ

การเกษตร
และอุปโภค  

บริโภค 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๓๗                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

104 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา
บริเวณหมู่ 1 คุ้มหน้า
โรงเรียนวัดขนงพระ
เหนือแบบผิวดินขนาด
ใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้าน
ขนงพระเหนือ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำสำหรับการ
อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

ระบบประปา 300,000 
อบต. 

- - - ระบบ
ประปามี
ประสิทธิ 

ภาพ 
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
น้ำทำ

การเกษตร
และอุปโภค  

บริโภค 

กองช่าง 

105 โครงการเปลี่ยนถึงเหล็ก
เก็บน้ำประปาทรงแชม
เปญ บริเวณ หมู่ 3 คุ้ม
ทุ่งลี หมู่ 3 บ้าน 
บุกระเฉด 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำสำหรับการ
อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

ถังเก็บน้ำทาง
แชมเปญ  

250,000 
อบต. 

- - - ถังเก็บน้ำ
ทรงแชม

เปญเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
น้ำทำ

การเกษตร
และอุปโภค  

บริโภค 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๓๘                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

106 โครงการสร้างท่าน้ำ
สาธารณะ บริเวณคลอง
บ้านขนงพระเหนือ หมู่ที่ 
1 บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือให้ประชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง 

ท่าน้ำสาธารณะ - - - 500,000 
อบต. 

จำนวนท่า
น้ำที่ชาว 

บ้านสามารถ
ลงไปใช้น้ำ

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
น้ำทำ

การเกษตร
และอุปโภค-

บริโภค 

กองช่าง 

107 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำหรือท่อน้ำ
บริเวณภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระ
เหนือ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำสำหรับทำ
การเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค 

รางน้ำคอรกรีต
เสริมเหล็ก 

- 500,000 
อบต. 

- - จำนวนราง
ระบายน้ำ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
น้ำสำหรับ
อุปโภค-

บริโภคมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

108 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำหรือท่อน้ำ
บริเวณบ้านนางรำพึง – 
บ้านนางเข็มทราย 
หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระ
กลาง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำในการอุปโภค 
บริโภคอย่างทั่วถึง 

ท่อระบายน้ำ 
กว้าง 80 ซ.ม 
ยาว 120 ม. 

- 300,000 
อบต. 

- - จำนวนราง
ระบายน้ำ
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
น้ำสำหรับ
อุปโภค-

บริโภคมาก
ขึ้น 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๓๙                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

109 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำบริเวณซอย
บ้านนายบุญถม หมู่ที่ 7
บ้านประดู่บาก 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำสำหรับทำ
การเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค 

ร่างระบายน้ำ
ยาว 800 ม. 

100,000 
อบต. 

- - - จำนวนราง
ระบายน้ำ
เพ่ิมข้ึน 

น้ำไหลเวียน
สะดวก 

กองช่าง 

110 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ 

เพ่ือให้น้ำไหล 
เวียนสะดวกและ
ประชาชนมีน้ำใน
การอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง 

รางระบายน้ำ 
ยาว 800 ม. 

100,000 
อบต. 

- - - จำนวนราง
ระบายน้ำ
เพ่ิมข้ึน 

น้ำไหลเวียน
สะดวก 

ประชาชนมี
น้ำใช้ในการ

อุปโภค 
บริโภคอย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

111 โครงการติดตั้งเครื่อง
กรองน้ำระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเขา
จันทน์หอม 

เพ่ือให้ประชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง 

เครื่องกรองน้ำ
จำนวน 

- - 200,000 
 อบต. 

- จำนวนน้ำ
เครื่องกรอง
น้ำเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
น้ำทำ

การเกษตร
และอุปโภค-

บริโภค 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๔๐                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

112 โครงการวางท่อระบาย
น้ำ บริเวณคุ้มหนองหิน 
เพ่ือแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง 
หมู่ที่ 10 บ้าน
ตะเคียนทอง 

เพ่ือให้น้ำไหลเวียน
สะดวกและ
ประชาชนมีน้ำใน
การอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง 

ท่อระบายน้ำ - - - 25,000 
 อบต. 

จำนวนท่อ
ระบายน้ำ
เพ่ิมข้ึน 

น้ำไหลเวียน
สะดวก 

ประชาชนมี
น้ำใช้ในการ

อุปโภค 
บริโภคอย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

113 โครงการวางรางวี 
บริเวณคุ้มบ่อโยก หมู่ที่ 
10 บ้านตะเคียนทอง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำในการอุปโภค 
บริโภคอย่างทั่วถึง 

รางวียาว 
1,000 ม. 

- - - 300,000 
 อบต. 

จำนวนรางวี
ที่เพ่ิมขึ้น 

น้ำไหลเวียน
สะดวก 

กองช่าง 

114 โครงการวางท่อส่ง
น้ำประปา บริเวณภายใน
หมู่บ้านผาสุก หมู่ที่ 12 
บ้านผาสุข 

เพ่ือให้ประชนมีน้ำ
สำหรับอปุโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง 

เครื่องกรองน้ำ
จำนวน 

360,000 
อบต. 

- - - จำนวนท่อ
ประปา
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
น้ำทำ

การเกษตร
และอุปโภค-

บริโภค 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                                                                                   หน้า ๑๔๑                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

115 โครงการติดตั้งถังแชม
เปญ บริเวณภายใน
หมูบ่้าน หมู่ที่ 14 บ้าน
ปิ่นทอง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำในการอุปโภค 
บริโภคอย่างทั่วถึง 

ถังแชมเปญ - - - 180,000 
อบต. 

จำนวนบ่อ
บาดาลที่
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
น้ำสำหรับ

การอุปโภค-
บริโภคมาก

ขึ้น 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

                                                                                                   หน้า ๑๔๒                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢ แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1. โครงการจัดตั้งศูนย์
อำนวยการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล 

เพ่ือตั้งศูนย์
อำนวยการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาลด
อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล 

ตำบลขนงพระ 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลได้มาก

ขึ้น 

ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ

ในช่วง
เทศกาล 

งาน
ป้องกันฯ 

2. โครงการสวมหมวก
นิรภัยปลอดภัย 100 
เปอร์เซ็นต์ 

เพ่ือลดอุบัติเหตุที่
เกิดจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์โดย
ไม่สวมหมวก
กันน๊อค 

จัดกิจกรรม
อบรมให้
ความรู้ 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการขับขี่

รถจักรยานยนต์
โดยไม่สวมหมวก
กันน๊อคร้อยละ 

80 

ลดอุบัติเหตุที่
เกิดจากการ

ขับข่ี
รถจักรยานยน
ต์โดยไม่สวม
หมวกกันน๊อค 

งาน
ป้องกันฯ 

3. โครงการอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

เพ่ือเพ่ิมทักษะ 
ความรู้
ความสามารถให้กับ
สมาชิก อปพร. 

อปพร.ตำบล
ขนงพระ 

20,000 
อบต 

20,000 
อบต 

20,000 
อบต 

20,000 
อบต 

สมาชิกอปพร.มี
ความรู้ความ

ชำนาญการให้
ความช่วย 

เหลือมากขึ้น 

สมาชิกอปพร.
มีความรู้ความ
ชำนาญการให้

ความช่วย 
เหลือมากขึ้น 

งาน
ป้องกันฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

                                                                                                   หน้า ๑๔๓                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢ แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

4. โครงการเด็กดับเพลิง เพ่ือให้ความรู้ด้าน 
สาธารณภัยให้กับ
นักเรียนในตำบล 

อบต.ขนงพระ 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

เด็กและ
เยาวชนมี

ความรู้เรื่อง 
สาธารณภัย

ใกล้ตัวมากขึ้น 

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้เรื่องสา
ธารณภัยใกล้ตัว 

งาน
ป้องกันฯ 

5. โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านการ
ป้องกันภัยจาก
ธรรมชาติ 

เพ่ืออบรมให้ความรู้
เรื่องภัยธรรมชาติ
แก่ผู้นำชุมชน 

อบต.ขนงพระ 20,000 
อบต 

20,000 
อบต 

20,000 
อบต 

20,000 
อบต 

ผู้นำชุมชนมี
ความรู้เรื่อง
ภัยธรรมชาติ
และสามารถ
ช่วยเหลือ
ชาวบ้านได้ 

ผู้นำชุมชนมีให้
ความช่วยเหลือ

เบื้องต้นเมื่อพบภัย
ธรรมชาติ 

งาน
ป้องกันฯ 

6 โครงการอบรมและ
พัฒนาการป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย 

เพ่ืออบรมให้ความรู้
พัฒนาการป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย
ให้พนักงาน 

อบต.ขนงพระ 20,000 
อบต 

20,000 
อบต 

20,000 
อบต 

20,000 
อบต 

พนักงาน 
เจ้าหน้าที่มี
ความรู้เพิ่ม

มากขึ้น 

พนักงาน เจ้าหน้าที่
มีความรู้และสามรถ
แก้ปัญหาอัคคีภัย 

งาน
ป้องกันฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

                                                                                                   หน้า ๑๔๔                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการยุวสภา
วัฒนธรรมและกลุ่ม
อาสาอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมตำบล 

เพ่ือพัฒนาและ
ปลูกฝังจิตสำนึก
อนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมตำบล 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 

20,000 
 อบต. 

20,000 
 อบต. 

20,000 
 อบต. 

20,000 
 อบต. 

เยาวชนมี
จิตสำนึก

อนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมตำบล

มากขึ้น 

เยาวชนมี
จิตสำนึก

อนุรักษ์สืบ
สาน

วัฒนธรรม
ตำบล 

กอง
การศึกษา

ฯ 

2 โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันของสังคมใน
มิติวัฒนธรรม(วัคซีน
วัฒนธรรมสร้าง
ภูมิคุ้มกันของสังคม) 

เพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันของ
สังคม 

จัดกิจกรรม 
Culture Vaccine 
ให้ความรู้ ปัญหายา
เสพติด /การมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร 

30,000 
 อบต. 

30,000 
 อบต. 

30,000 
 อบต. 

30,000 
 อบต. 

เด็กและเยาวชน
มีภูมิคุ้มกันใน
สังคมมากข้ึน 

เด็กและ
เยาวชนมี
ภูมิคุ้มกัน
ในสังคม 

กอง
การศึกษา

ฯ 

3 โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กดีเด่น 

เพ่ือพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ให้ได้มาตรฐาน 

ศพด. สังกัด อบต.
ขนงพระ 

50,000 
 อบต. 

50,000 
 อบต. 

50,000 
 อบต. 

50,000 
 อบต. 

พัฒนาศูนย์เด็ก
เล็กให้ได้

มาตรฐานมาก
ขึ้น 

พัฒนา
ศูนย์เด็ก
เล็กให้ได้
มาตรฐาน 

 

กอง
การศึกษา

ฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

                                                                                                   หน้า ๑๔๕                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

4 โครงการสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือให้เด็กมี
ความรู้เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เด็กเข้าร่วม
กิจกรรมสืบสาน
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

เด็กเข้าร่วม
กิจกรรมสืบ

สานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เด็กเข้าร่วม
กิจกรรมสืบ

สานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานทาง
วิชาการ 

เพ่ือให้เด็กมีแหล่ง
แสดง
ความสามารถ
และผลงานทาง
วิชาการ 

เด็กได้แสดงผล
งานทางวิชาการ 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

เด็กได้
แสดงผลงาน
ทางวิชาการ 
ร้อยละ 80 

เด็กได้
แสดงผลงาน
ทางวิชาการ 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการเพิ่มศักยภาพ
การเรียนรู้ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
-กิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 

เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กสู่
โลกกว้าง 

เด็กเข้าร่วม
กิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

เด็กเข้าร่วม
กิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

เด็กเข้าร่วม
กิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

กอง
การศึกษาฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

                                                                                                   หน้า ๑๔๖                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) (KPI) 

7 โครงการจัดสรร
งบประมาณสมทบ
อาหารกลางวันและ
อาหารเสริม(นม)
ให้กับนักเรียนที่
ขาดแคลน 

เพ่ือให้เด็กมี
สุขภาพแข็งแรง
เจริญเติบโตตาม
วัย 

จัดซื้ออาหาร
เสริมนม และ
อาหารกลางวัน 
ให้ โรงเรียนและ
ศพด. 
 

150,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

นักเรียนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

นักเรียนมี
สุขภาพ

แข็งแรงและ
ได้รับการ

พัฒนาตามวัย 

กอง
การศึกษา

ฯ 

8 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย  

จัดจ้างครูพี่
เลี้ยง,วัสดุอุปกรณ์
การเรียนการสอน
(ปัจจัยพื้นฐาน)ชุด
นักเรียน  

โรงเรียนใน
ตำบลขนงพระ 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ปฐมวัยที่มี
ประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ปฐมวัยที่มี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา

ฯ 

9 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตำบลขนง
พระ 

เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนมี
ศักยภาพด้าน
ต่างๆ 

จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมศึกษา
ดูงาน 

300,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

เด็กและ
เยาวชนมี

ศักยภาพและ
ความพร้อม 

เด็กและ
เยาวชนมี

ศักยภาพและ
ความพร้อม 

กอง
การศึกษา

ฯ 

  ➢แผนงานการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

                                                                                                   หน้า ๑๔๗                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

10 โครงการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้และผลิตสื่อ 
 

เพ่ือจัดทำสื่อการ
เรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพต่อ
เด็ก 

มีสื่อและ
อุปกรณ์การ
เรียนการสอน
เพียงพอต่อเด็ก 

30,000 
 อบต. 

30,000 
 อบต. 

30,000 
 อบต. 

30,000 
 อบต. 

มีสื่อการเรียน
การสอนที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้
ของเด็กตาม

หลักพัฒนาการ 
 

มีสื่อและ
อุปกรณ์การ

เรียนการสอน
เพียงพอต่อ

เด็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

11 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของบุคลากรทาง
การศึกษา 

ฝึกอบรม และ
ศึกษาดูงานของ
บุคลากรทาง 

50,000 
 อบต. 

40,000 
 อบต. 

30,000 
 อบต. 

30,000 
 อบต. 

จำนวนบุคลากร
ที่ได้รับการ
ฝึกอบรม 

การเรียนการ
สอนมีประ

สิทธิ 
ภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

12 โครงการสนับสนุน
พัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 

เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารงานของ
โรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

งบประมาณ
สนับสนุน 

300,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

การเรียนการ
สอนมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

การเรียนการ
สอนมีประ

สิทธิ 
ภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

 
  ➢แผนงานการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

                                                                                                   หน้า ๑๔๘                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

13 โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
-การคัดกรอง
นักเรียน 
-ประชุมผู้ปกครอง 
-กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
ประสานสัมพันธ์ 
-วิจัยชั้นเรียน 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็น
ระบบและมี
คุณภาพสอดคล้อง
กับบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบและ
มีคุณภาพ
สอดคล้องกับ
บทบัญญตัิใน
พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 

25,000 
อบต. 

25,000 
อบต. 

25,000 
อบต. 

25,000 
อบต. 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่าง

เป็นระบบ
การศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.
2542 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่าง

เป็นระบบ
การศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.
2542 

กอง
การศึกษา

ฯ 

14 โครงการค่าย
คุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือสร้างจิตสำนึก
รักคุณธรรม 
จริยธรรมแก่เด็ก 
เยาวชนประชาชน
ทั่วไปเพ่ือเป็น
ภูมิคุ้มกันของสังคม 

จัดกิจกรรมเข้าค่าย
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

50,000 
 อบต. 

50,000 
 อบต. 

50,000 
 อบต. 

50,000 
 อบต. 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนมี

คุณธรรมในการ
ใช้ชีวิตมากขึ้น 

เด็ก เยาวชน
ประชาชนมี

คุณธรรมในการ
ใช้ชีวิต 

กอง
การศึกษา

ฯ 

  ➢แผนงานการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

                                                                                                   หน้า ๑๔๙                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

15 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพ่ือสนับสนุน
ค่าอาหารกลางวัน
สำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดอบต.
ขนงพระ 

ศพด. สังกัด 
อบต.ขนงพระ 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

มีการ
แลกเปลี่ยน
และแสดง

ความคดิเห็น
ซึ่งกันและกัน

มากขึ้น 

มีการ
แลกเปลี่ยน
และแสดง

ความคิดเห็น
ซึ่งกันและ

กัน 
 

กอง
การศึกษาฯ 

16 โครงการประกัน
คุณภาพภายใน 
-การประเมิน
คุณภาพมาตรฐาน
ศูนย์ฯ 
-การนิเทศติดตาม 

เพ่ือพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ตาม
กฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบหลักเกณฑ์
และวิธีประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ผู้ดูแลเด็กและเด็ก
มีคุณภาพตาม
มาตรฐานของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดกรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
และมาตรฐาน
ของ สมศ. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ผู้ดูแลเด็กและ
เด็กมีคุณภาพ

ตามมาตร 
ฐาน 

ผู้ดูแลเด็ก
และเด็กมี

คุณภาพตาม
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษาฯ 

 
  ➢ แผนงานการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

                                                                                                   หน้า ๑๕๐                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

17 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
แก่คณะผู้บริหาร 
พนักงานเจ้าหน้าที่
และสมาชิก อบต.
ขนงพระ 

เพ่ือให้ผู้บริหารสมาชิก
สภาตำบลพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้เข้าค่าย
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม  

กิจกรรมอบรม
จริยธรรม 

50,000 
 อบต. 

50,000 
 อบต. 

50,000 
 อบต. 

50,000 
 อบต. 

บุคลากรของ 
อบต.มีความรู้ 
และคุณธรรม

จริยธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่มาก

ขึ้น 

บุคลากรของ 
อบต.มี

ความรู้ และ
คุณธรรม 

จริยธรรมใน
การปฏิบัติ

หน้าที่  

กอง
การศึกษา

ฯ 

18 โครงการสภาเด็กและ
เยาวชน 

เพ่ือการประชุมจัดตั้ง
และส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของสภาเด็ก
และเยาวชน 

จัดตั้งสภาเด็ก
และจัด
กิจกรรมต่างๆ 

10,000 
อบต 

10,000 
อบต 

10,000 
อบต 

10,000 
อบต 

เด็กและเยาวชน
ได้มีส่วนร่วมใน

การพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 

 

เด็กและ
เยาวชนได้มี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
ท้องถิ่น  

กอง
การศึกษา

ฯ 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

                                                                                                   หน้า ๑๕๑                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1. โครงการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

เพ่ือลดจำนวนผู้ป่วย
และควบคุมอัตรา
การเกิดโรค
ไข้เลือดออก 
 

หมู่ 1 -15 90,000 
อบต. 

90,000 
อบต. 

90,000 
อบต. 

90,000 
อบต. 

จำนวนผู้ป่วย
จากโรค

ไข้เลือดออก
ในพ้ืนที่ลดลง
ร้อยละ 80 

ลดจำนวน
ผู้ป่วยจากโรค
ไข้เลือดออก 

กอง 
สาธารณสุข 

ฯ 

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน 

เพ่ืออบรมให้
ความรู้อสม.ในการ
ทำบัญชีและปฏิบัติ
หน้าที่ใน ศสมช. 
สนับสนุน
งบประมาณงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 
15 หมู่บ้าน 
 

อาสาสมัคร
สาธารณสุข 

225,000 
อบต. 

225,000 
อบต. 

225,000 
อบต. 

225,000 
อบต. 

อาสาสมัคร
สาธารณสุขมี

ศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 80 

อาสาสมัคร
สาธารณสุขมี

ศักยภาพ 

กอง 
สาธารณสุข 

ฯ 

           
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

                                                                                                   หน้า ๑๕๒                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

แบบ ผ. ๐1 

 
  ➢ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

3. โครงการป้องกัน
การจมน้ำ 

เพ่ือเพ่ิมทักษะ
ป้องกันการจมน้ำ 

ตำบลขนงพระ 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ลดอุบัติเหตุ
และความ
สูญเสียจาก
การจมน้ำ
ได้มากข้ึน 

 

ลดอุบัติเหตุ
และความ
สูญเสียจาก
การจมน้ำ 

กอง 
สาธารณสุข 

ฯ 

4. โครงการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

อบรมอาสาพัฒนา
ปศุสัตว์ประจำ
หมู่บ้าน ซื้อยาคุม
และวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

ตำบลขนงพระ 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ประชาชน
สามารถเข้าถึง

และเรียนรู้
การป้องกัน 

ลดความเสี่ยง
ในการเป็นโรค

สุนัขบ้า 

กอง 
สาธารณสุข 

ฯ 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามปนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

                                                                                                   หน้า ๑๕๓                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) (KPI) 

1 เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

เพ่ือให้ประชาชนใน
ตำบล 

มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

ตำบลขนง
พระ 

90,000 
อบต. 

 

90,000 
อบต. 

 

90,000 
อบต. 

 

90,000 
อบต. 

 

ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นร้อยละ 

80 
 

ผู้ป่วยเอดส์มี
ความเป็นอยู่ที่

ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

2 เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้ประชาชนใน 
ตำบล 
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ตำบล 
ขนงพระ 

10,700,000 
อบต. 

10,700,000 
อบต. 

10,700,000 
อบต. 

10,700,000 
อบต. 

ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นร้อยละ 
80 
 

ผู้สูงอายุมี
ความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

3 
 

เบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

เพ่ือให้ประชาชนใน 
ตำบล 
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ตำบล 
ขนงพระ 

1,027,200 
อบต. 

1,027,200 
อบต. 

1,027,200 
อบต. 

1,027,200 
อบต. 

ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นร้อยละ 
80 
 

ผู้พิการมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

                                                                                                   หน้า ๑๕๔                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1. โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ 
 
 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
สามารถดูแลสุขภาพ
และแก้ปัญหา
สุขภาพด้วยตนเอง
ได้ 

จัดอบรมให้
ความรู้แก่
ผู้สูงอายุ 

30,000 
อบต. 

 
 

 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพและมี
คุณภาพชีวิตที่

ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพและ
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

งาน
สวัสดิการ
และสังคม 

2. โครงการรณรงค์
และป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควรของเด็ก
และเยาวชน 

เพ่ือจัดอบรมให้
ความรู้เรื่อง
เพศสัมพันธ์และการ
ป้องกันโรคติดต่อแก่
เด็กและเยาวชน 

จัดการอบรม
ให้ความรู้แก่
เด็กและ
เยาวชน 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

เด็กและ
เยาวชนรู้จัก
การป้องกัน
การตั้งครรภ์
ก่อนวัยอัน
ควรมากข้ึน 

เด็กและ
เยาวชนรู้จัก
การป้องกัน
การตั้งครรภ์
ก่อนวัยอัน

ควร 

งาน
สวัสดิการ
และสังคม 

           
3. โครงการเยาวชน

ร่วมใจต้านภัยยา
เสพติด 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของเยาวชนใน
ตำบลขนงพระ 
 

จัดอบรมให้
ความรู้และ
สร้างจิตสำนึก 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน
ลดน้อยลง 

ลดปัญหายา
เสพติดของ
เยาวชน 

สำนักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

                                                                                                   หน้า ๑๕๕                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

4. โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันจากสาร
เสพติด 

เพ่ือดำเนินกิจกรรม 
To Be Number 1 
ส่งเสริมการป้องกัน
สารเสพติดและ
ฟ้ืนฟูผู้ป่วย  

จัดกิจกรรม
รณรงค์บำบัด
และสร้าง
จิตสำนึก 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ผู้ติดยาเสพติด
ได้รับการ
บำบัดและ

พัฒนาอาชีพ
มากขึ้น 

ผู้ติดยาเสพ
ติดได้รับการ
บำบัดและ

พัฒนาอาชีพ 

กองสาธารณ 
สุข 

5. โครงการสร้างความ
เข้มแข็งในครอบครัว 

เพ่ือจัดอบรมและ
กิจกรรมส่งเสริม
ให้กับประชาชน 

อบต.ขนงพระ 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

สถาบัน
ครอบครัว

เข้มแข็งมาก
ขึ้น 

สถาบัน
ครอบครัว

เข้มแข็งมาก
ขึ้น 

สำนักปลัด 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

                                                                                                   หน้า ๑๕๖                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1. โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาตำบล
ประจำปี 
**แผนชุมชน ปี
2559 

เพ่ือให้เกิดความ
สามัคคีและมี
น้ำใจนักกีฬา 

กีฬาตำบล 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

เกิดความ
สามัคคี 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
ชุมชนห่างไกล

ยาเสพติด 

เกิดความ
สามัคคี 

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

ชุมชนห่างไกล
ยาเสพติด 

กอง
การศึกษา   

ฯ 

2. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนด้านกีฬา
ของเด็กในตำบลขนง
พระ  

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนออก
กำลังกายเล่น
กีฬา 

แข่งขันกีฬา
โรงเรียนในต.ขนง
พระ 

50,000 
 อบต. 

50,000 
 อบต. 

50,000 
 อบต. 

50,000 
 อบต. 

เด็กและเยาวชน
มีสุขภาพ
ร่างกายที่

แข็งแรงมากขึ้น 

เด็กและ
เยาวชนมี
สุขภาพ

ร่างกายที่
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา   

ฯ 

3. โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา  

เพ่ือดำเนิน
กิจกรรมในวัน
สำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมวัน
สำคัญ เช่น วัน
อาสาฬหบูชา วัน
เข้าพรรษา  

40,000 
 อบต. 

30,000 
 อบต. 

30,000 
 อบต. 

30,000 
 อบต. 

เยาวชนเห็น
ความสำคัญของ

วัฒนธรรม
ประเพณี 

เยาวชนเห็น
ความสำคัญ

ของวัฒนธรรม
ประเพณี 

กอง
การศึกษา 

ฯ    

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7 ด้านการพัฒนาการเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 4 ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน 

                                                                                                   หน้า ๑๕๗                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

     ➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการขุดลอกบ่อน้ำ
สาธารณะ บริเวณบ้าน
กำนันทอง หมูที่ 7บ้าน
ประดู่บาก 

เพ่ือให้น้ำไหลเวียน
สะดวกและ
ประชาชนมีน้ำในการ
อุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

ขุดลอกบ่อ
ศาล 

- - 150,000 
อบต. 

- บ่อท่ีได้รับการ
ขุดลอก 

น้ำไหลเวียน
สะดวก 

กองช่าง 

           
2 โครงการขุดลอกบ่อน้ำ

สาธารณะประโยชน์ 
บริเวณ บ่อขาว คุ้มซับ
ตะเคียน หมู่ที่ 15 
บ้านทรัพย์ศรีมงคล 

เพ่ือให้น้ำไหลเวียน
สะดวกและ
ประชาชนมีน้ำในการ
อุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

แหล่งน้ำ
สาธารณะ
ประโยชน์ 

250,000 
อบต. 

- - - บ่อท่ีได้รับการ
ขุดลอก 

ไหลเวียน
สะดวก 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ในการอุปโภค 

บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

3 โครงการขุดเจาะน้ำ
บาดาล บริเวณคุ้ม
พอเพียงพัฒนา หมู่ที่ 
15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
ในการอุปโภค 
บริโภคอย่างทั่วถึง 

บ่อบาดาล 100,000 
อบต. 

- - - จำนวนบ่อ
บาดาลที่
เพ่ิมข้ึน 

ปัญหาภัยแล้ง
ได้รับการแก้ไข 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว 

                                                                                                   หน้า ๑๕๘                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1. ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว
เขาแม่ชี หมู่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้จา
กกการท่องเที่ยว 

ประชาสัมพัน
ธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวเขา
แม่ชีและอ่ืน ๆ 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวมีการ
ประชาสัมพันธ์
มากขึ้นและ
ประชาชนมี

รายได้เพ่ิมข้ึน 

มีผู้สนใจมา
เยี่ยมชมสถานที่
ท่องเที่ยว และ
ประชาชนมี

รายได้เพ่ิมข้ึน 

สำนักปลัด 

2. จัดตั้งศูนย์
ประสานงาน
ท่องเที่ยวตำบลขนง
พระ 

เพ่ือเป็นศูนย์ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวภายใน
ตำบลขนงพระ 

ศูนย์
ประสานงาน
การท่องเที่ยว 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

จำนวนศูนย์
ประสานงานการ

ท่องเที่ยวที่
เพ่ิมข้ึน 

มีศูนย์
ประสานงาน

และ
ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวใน

ตำบล 

สำนักปลัด 

3. พัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยวบริเวณ
แก่งหินเพลิง,ลำตะ
คอง 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีรายได้จาก
การท่องเที่ยว 

จัดกิจกรรม
การล่องแก่ง 
ม.1 – ม.5 

150,000 
อบต. 

130,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

แหล่งท่องเที่ยว
ได้รับความสนใจ
และประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

 

แหล่งท่องเที่ยว
ได้รับความ
สนใจและ

ประชาชนมี
รายได้ 

สำนักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว 

                                                                                                   หน้า ๑๕๙                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

4. พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้ประชาชน
มีอาชีพและ
รายได้จากการ 

ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

จำนวนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่

ได้รับการพัฒนา
เพ่ิมข้ึน 

 

แหล่งท่องเที่ยว
ได้รับการดูและ

รักษาและ
พัฒนา 

สำนักปลัด 

 
  
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6 ยุทธศาสตร์ การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี 

                                                                                                   หน้า ๑๖๐                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1. โครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทำงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.พนักงาน ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างอบต. 

เพ่ือเพ่ิมความรู้ความ
เข้าใจในการทำงาน
ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.
พนักงาน ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างอบต. 
 

ผู้บริหาร 
สมาชิกอบต. 
และพนักงาน 

400,000 
อบต. 

400,000 
อบต. 

400,000 
อบต. 

400,000 
อบต. 

บุคลากรมี
ประสิทธิภา

พในการ
ปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

บุคลากรมี
ประสิทธิภาพ

ในการ
ปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

สำนักปลัด 
อบต. 

2. ฝึกอบรมด้านวิชาการคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงาน
ลูกจ้างประจำและ 
พนักงานจ้าง  
อบต.ขนงพระ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
และประสิทธิภาพ 
ของ ผู้บริหาร 
สมาชิก พนักงาน 
ลูกจ้าง 

ผู้บริหาร 
สมาชิก 
พนักงาน และ
ลูกจ้างอบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

บุคลากรมี
ประสิทธิภา

พในการ
ปฏิบัติงาน
ที่มากขึ้น 

บุคลากรมี
ประสิทธิภาพ

ในการ
ปฏิบัติงาน
ที่มากขึ้น 

สำนักปลัด 
อบต. 

3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
งานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตำบลขนงพระ 

เพ่ือประชาสัมพันธ์
งานของ อบต. 

สื่อประชา 
สัมพันธ์ 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ประชาชนมี
ช่องทางใน

การรับทราบ
ข้อมูล 

ประชาชนมี
ช่องทางใน

การรับทราบ
ข้อมูล 

สำนักปลัด 
อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6 ยุทธศาสตร์ การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี 

                                                                                                   หน้า ๑๖๑                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

4. ดูแลรักษาสนาม
ฟุตบอลและปรับภูมิ
ทัศน์รอบบริเวณท่ีทำ
การ อบต. 
 

เพ่ือดูแลรักษาสนาม
ฟุตบอลและปรับภูมิ
ทัศน์รอบบริเวณท่ีทำ
การ อบต. ให้
สวยงาม 

สนามฟุตบอล
และท่ีทำการ 
อบต. 

200,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ที่ทำการ 
อบต. 

เหมาะสมกับ
การ

ให้บริการ 
 

อบต. สะอาด 
สวยงาม 

เหมาะกับการ
ปฏิบัติราชการ 

สำนักปลัด 
อบต. 

5. ติดตั้งกล้องวงจรปิด
ตามแยกและจุดสำคัญ 
ๆ ภายในตำบล 

เพ่ือสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

กล้องวงจรปิด 900,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

400,000 
อบต. 

400,000 
อบต. 

จำนวนกล้อง
วงจรปิดที่

ติดต้ัง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
ความ

ปลอดภัยใน
ชีวิต 

 

สำนักปลัด 
อบต. 

6. ท้องถิ่นจิตอาสาพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่ 
 

เพ่ือจัดกิจกรรม
พัฒนาวัดในเขต
ตำบลขนงพระ 

อบต.ขนงพระ 15,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

จำนวนวัดที่
ได้รับการ
พัฒนา
เพ่ิมข้ึน 

ผู้นำท้องถิ่น
และบุคลากรมี
จิตอาสาการ

พัฒนา 
 

สำนักปลัด 
อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6 ยุทธศาสตร์ การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี 

                                                                                                   หน้า ๑๖๒                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

7. ปกป้องสถาบันสำคัญ
ของชาติ 

เพ่ือจัดกิจกรรมในการ
ปกป้องสถาบันสำคัญ
ของชาติ เพ่ือสร้างความ
สามัคคีของคนในชาติ 
 

จัดกิจกรรม
ปกป้อง
สถาบัน 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ปัญหาความขัด
แข้งของคนใน

ชุมชนลด
น้อยลง 

ประชาชนมีความ
สามัคคีและเชิดชู
สถาบันของชาติ

มากขึ้น 

สำนักปลัด 
อบต. 

8. ค่าใช้จ่ายสำหรับ
เลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ
การเลือกตั้งตามที่
คณะกรรมการเลือกตั้ง
กำหนด 

การเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

อบต.มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
สูงร้อยละ 60 

ขึ้นไป 

อบต.มีศักยภาพ
และการ

ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก

ขึ้น 
 

สำนักปลัด 
อบต. 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6 ยุทธศาสตร์ การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี 

                                                                                                   หน้า ๑๖๓                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐1 

 ➢แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

9. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ
ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-laas) 

เพ่ือฝึกอบรมและ
สนับสนุนการจัดทำ
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
เช่น การเตรียม
คอมพิวเตอร์ 

ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ 
 (e-laas) 

- - 450,000 
อบต. 

- ปริมาณงานที่
บันทึกในระบบ

บัญชี
คอมพิวเตอร์ 

บุคลากรมีความรู้
การจัดทำระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์
มากขึ้น 

สำนักปลัด 
อบต. 

10 เงินสมทบกองทุน
ประกันสงัคม ** 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม
ให้กับพนักงานจ้าง 

ตลอดปี 370,000 
อบต. 

370,000 
อบต. 

370,000 
อบต. 

370,000 
อบต. 

อบต.สามารถส่ง
สมทบกองทุน

ประกันสังคมได้
ครบ 100%  

 

พนักงานจ้างมี
ประกันสังคม 

สำนักปลัด  

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6 ยุทธศาสตร์ การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี 

                                                                                                   หน้า ๑๖๔                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1. ค่าอาหารเสริม
(นม) 
- กองการศึกษา ฯ 
 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าอาหารเสริม(นม) 
 

ตลอดปี 2,000,000 
อบต. 

2,000,000 
อบต. 

2,000,000 
อบต. 

2,000,000 
อบต. 

อบต.มี
ประสิทธิภา
พในการ

ปฏิบัติงาน 
สูงร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

 

อบต.มี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงาน

มี
ประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

กอง
การศึกษา

ฯ 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6 ยุทธศาสตร์ การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี 

                                                                                                   หน้า ๑๖๕                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1. วางและปรับปรุงผังเมือง
รวม/ชุมชน 

เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่าย
ในการวางและ
ปรับปรุงผังเมือง
รวม/ชุมชน เช่น 
การฝึกอบรม ค่า
รังวัดแนวเขต 
 

ผังเมือง
รวม/
ชุมชน 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

อบต.มี
ประสิทธิภาพ

ในการ
ปฏิบัติงาน สูง
ร้อยละ 60 

ขึ้นไป 

อบต.มี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงาน

มี
ประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

กองช่าง 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ 
การปฏิบัติงานช่าง 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านงาน
ช่างของพนักงาน 
โดยการจัดอบรม
หรือเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมต่างๆ 

พนักงานมี
ประสิทธิ 
ภาพใน
การทำงาน 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

พนักงาน
ประสิทธิภาพ

ในการ
ปฏิบัติงาน สูง
ร้อยละ 60 

ขึ้นไป 

พนักงาน
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงาน

มี
ประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6 ยุทธศาสตร์ การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี 

                                                                                                   หน้า ๑๖๖                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1. อบรมให้ความรู้
เรื่องกฎหมาย
เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การใช้
ชีวิตประจำวัน 

เพ่ืออบรมให้ความรู้เรื่อง
กฎหมายเบื้องต้นในการ
ดำเนินชีวิตประจำวันแก่
ประชาชน 
 

อบรมกฎหมาย 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง

กฎหมายมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีความรู้
เรื่องกฎหมาย 

สำนักปลัด 

2. เวทีประชาคมเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การประชาคม 

ประชาคมตำบล 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ความพึงพอใจ
ในประชาชนมี

เพ่ิมข้ึน 

-ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
-โครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนามาจาก
ปัญหาและความ
ต้องการของ
ประชาชน 

สำนักปลัด 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6 ยุทธศาสตร์ การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี 

                                                                                                   หน้า ๑๖๗                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢ แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1 เงินสำรองจ่าย  ** เพ่ือจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย 
และเพ่ือใช้จ่ายในกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดข้ึนหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม
เท่านั้น  

ตลอดปี 550,000 
อบต. 

550,000 
อบต. 

550,000 
อบต. 

550,000 
อบต. 

ประชาชนร้อยละ 
60 ได้รับการ
บรรเทาความ
เดือดร้อน ตามท่ี
กฎหมายกำหนด 

ประชาชนได้รับ
การบรรเทาความ
เดือนร้อน 

สำนักปลัด 
อบต. 

2 เงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท)  
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ 
กบท. ตาม พ.ร.บ. 
บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2500 

ตลอดปี 370,000 
อบต. 

 

370,000 
อบต. 

 

370,000 
อบต. 

 

370,000 
อบต. 

 

อบต.สามารถ
จ่ายเงินสมทบ 
กทบ.ได้ 100 % 
ตามท่ีกฎหมาย
กำหนด 

พนักงานท้องถิ่นมี
ขวัญกำลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 
อบต. 

 

 
 
 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6 ยุทธศาสตร์ การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี 

                                                                                                   หน้า ๑๖๘                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢ แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

3 รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน ** 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ 
สปสช. 
 

ตลอดปี 
 
 

250,000 
อบต. 

250,000 
อบต. 

250,000 
อบต. 

250,000 
อบต. 

อบต.สามารถ
จ่ายเงินตาม
รายจ่ายข้อผูกพัน
ได้ 100% ตามท่ี
กฎหมายกำหนด 
 

มีศักยภาพในการ
บริหารจัดการและ
การปฏิบัติงาน
ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจ 

สำนักปลัด  

   
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 7 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

                                                                                                   หน้า ๑๖๙                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1. ส่งเสริมและพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
**แผนชุมชน ปี 2559 

เพ่ือให้ความรู้ การ
อนุรักษ์และสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จัดอบรมให้
ความรู้ 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

มีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับ
การฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์เพ่ิมขึ้น 

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์
และฟ้ืนฟู 

สำนักปลัด 

       
  

  

2. จัดนิทรรศการแสดงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นตำบล 
ขนงพระ 

เพ่ือจัดนิทรรศการและ
แสดงผลงานด้านภูมิ
ปัญญาภายในท้องถิ่น 

จัดนิทรรศการ 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

มีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับ
การฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนใน
ตำบลเข้าร่วม
กิจกรรมและรู้
ถึงคุณค่าของ

ภูม ิ

ปัญญาท้องถิ่น 

สำนักปลัด 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 7 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

                                                                                                   หน้า ๑๗๐                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1. โครงการอบรมเพ่ิม
ทักษะและรายได้ใน
อาชีพให้กับประชาชน
ตำบลขนงพระ 

เพ่ือช่วยให้ประชาชน
มีทักษะอาชีพและ
รายได้ 

ตำบลขนงพระ 
 
  

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ประชาชนมี
ทักษะอาชีพ
และรายได้

เพ่ิมข้ึน 
 

ประชาชนมี
ทักษะอาชีพ
และรายได้

เพ่ิมข้ึน  

สำนักปลัด 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 7 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

                                                                                                   หน้า ๑๗๑                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                     องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1. โครงการส่งเสริม
เกษตรกรผลิตพืช
อินทรีย์ 

เพ่ือช่วยให้เกษตรกร
สามารถลดต้นทุน
การผลิตได้ 

จัดอบรมการ
กลุ่ม ม.9 และ 
ม.13 

35,000 
อบต. 

- - - เกษตรกร
สามารถลด

ต้นทุนการผลิต
ได้ร้อยละ 10 

 

เกษตรกรมี
สามารถลด

ต้นทุนการผลิต
ได้มากข้ึน 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

2. โครงการฝึกอบรม
เกษตรผสมผสานยุว
เกษตรกร ตำบลขนง
พระ 

เพ่ือสนับสนุนในการ
ร่วมกลุ่มและจัดตั้ง
กลุ่มยุวเกษตรกร 

อบต.ขนงพระ 15,000 
อบต. 

15,000 
อบต. 

15,000 
อบต. 

15,000 
อบต. 

จำนวนกลุ่ม
เกษตร

ผสมผสานที่
เพ่ิมข้ึน 

เยาวชนมีความรู้
ด้านเกษตรและ
เกิดรวมกลุ่ม

ดำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

3. ส่งเสริมตลาดสีเขียว เพ่ือจัดให้มีพ้ืนที่
จำหน่ายพืชผล
เกษตรอินทร์ 

ตำบลขนงพระ 60,000 
อบต. 

- - - คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ มี
การประชุมเพ่ือ

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้น 

คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ มี
การประชุมเพ่ือ

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

งานส่งเสริม
การเกษตร 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 7 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

                                                                                                   หน้า ๑๗๒                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                     องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

4. โครงการส่งเสริมการ
ตั้งกลุ่มท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 

เพ่ือรวมกลุ่ม
เกษตรกรพัฒนา
ศักยภาพเป็นแหล่ง
เรียนรู้เชิงเกษตร 
 

อบต.ขนงพระ - 10,000 
อบต. 

- - จำนวนกลุ่ม
ท่องเที่ยวเชิง

เกษตรมีจำนวน
เพ่ิมมากข้ึน 

การท่องเที่ยว
เชิงเกษตรได้รับ
การส่งเสริมและ

พัฒนา 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

5. โครงการผลิตปุ๋ยหมัก
จากเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร 
 

เพ่ืออบรมให้ความรู้
ด้านการผลิตปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ 
 

กลุ่มเกษตรกร
ตำบลขนงพระ 

- 20,000 
อบต. 

- - กลุ่มเกษตรกรมี
ความรู้เรื่องการ
ผลิตปุ๋ยหมัก

ชีวภาพ 

กลุ่มเกษตรกรมี
ความรู้เรื่องการ
ผลิตปุ๋ยหมัก

ชีวภาพและลด
ต้นทุนการผลิต

ได้มากข้ึน 
 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

6. โครงการสมุนไพร
ศึกษา 

เพ่ือพัฒนาความรู้
และการรวบรวม
สมุนไพรหายาก 

ตำบลขนงพระ - 20,000 
อบต. 

- - สมุนไพรหายาก
ได้รับการรวบรวม
มากขึ้นร้อยละ 

10 

ประชาชนได้รับ
ความรู้เรื่อง

สมุนไพรหายาก 

งานส่งเสริม
การเกษตร 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 7 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

                                                                                                   หน้า ๑๗๓                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                     องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานการเกษตร 

 
 
  ➢แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

7. โครงการผลิตพืช
ปลอดภัยกินได้อย่าง
มั่นใจ 

เพ่ืออบรมให้
เกษตรกรรู้วิธีการ
ผลิตพืชปลอดภัย 

กลุ่มเกษตรกร
ตำบลขนงพระ 

 - - 20,000 
อบต. 

เกษตรกรได้รับ
ความรู้เรื่องการ
ผลิตพืชปลอดภัย 

เกษตรกรได้รับ
ความรู้เรื่องการ

ผลิตพืช
ปลอดภัย 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

8. โครงการวิจัยดิน เพ่ือวิเคราะห์ดินและ
ลดต้นทุนการผลิต 

ตำบลขนงพระ - - 60,000 
อบต. 

- เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทุนการผลิต

ได้ร้อยละ 10 

เกษตรกรมี
สามารถลด

ต้นทุนการผลิต
ได้มากข้ึน 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

9. โครงการศนูย์ป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืช 

เพ่ือการขยายเชื้อรา
วิวเวอร์เรีย  และ
อ่ืนๆ 

อบต.ขนงพระ - - 40,000 
อบต. 

- สามารถป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืช
ได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

10 

เกษตรกร
สามารถป้องกัน

และกำจัด
ศัตรูพืชได้มาก

ขึ้น  

งานส่งเสริม
การเกษตร 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 7 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

                                                                                                   หน้า ๑๗๔                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                     องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

10. โครงการสำรวจ
ข้อมูลด้านการเกษตร 

เพ่ือสำรวจข้อมูลด้าน
การเกษตร 

ตำบลขนงพระ - - 60,000 
อบต. 

- สามารถสำรวจ
ข้อมูลด้าน

การเกษตรได้มาก
ขึ้นร้อยละ 10 

 

ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับ

การเกษตรได้
มากขึ้น 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

11. โครงการ  มัน ไม่แคร์
เปลี้ยแป้ง 

เพ่ือดำเนินการ
ป้องกันและกำจัด
เพลี้ยแป้งอย่าง
ต่อเนื่อง  

อบต.ขนงพระ - - - 30,000 
อบต. 

ป้องกันและกำจัด
เพลี้ยแป้งได้มาก
ขึ้นร้อยละ 10 

ป้องกันและ
กำจัดเพลี้ยแป้ง

ได้มากข้ึน 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  10  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 

                                                                                                   หน้า ๑๗๕                   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1. ปลูกหญ้าแฝกเฉลิม
พระเกียรติ  

เพ่ือป้องกันตลิ่ง
พังอันเป็นสาเหตุ
ให้น้ำตื้นเขิน  

จัดกิจกรรม
ปลูกหญ้าแฝก 
ม.5 

15,000 
อบต. 

- - - แก้ปัญหาน้ำตื้น
เขินได้มากข้ึน 

แก้ปัญหาน้ำตื้น
เขินได้มากข้ึน 

งานส่งเสริม 
การเกษตร 

2. รักษ์ตะกอง  รักษ์
คลองบ้านเรา 

เพ่ือสร้างจิตสำนึก
ให้เด็กและ
เยาวชน 

อบต.ขนงพระ 10,000 
อบต. 

- - - ตะกองและลำ
คลองได้รับการ
อนุรักษ์มากขึ้น 

 

ตะกองและลำ
คลองได้รับการ
อนุรักษ์มากขึ้น 

งานส่งเสริม 
การเกษตร 

3. ส่งเสริม สนับสนุน
การอนุรักษ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และมลพิษ 
** แผนชุมชน ปี 
2559 

เพ่ืออบรมสร้าง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม 
ชาติ สิ่งแวดล้อม
และมลพิษต่าง ๆ  

ประชาชน
ตำบลขนงพระ 

 40,000 
อบต. 

- - ประชาชนมี
จิตสำนึกการ

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดล้อมและ
จัดการปัญหา

มลพิษได้ 

ประชาชนมี
จิตสำนึกการ

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

กอง 
สาธารณสุข 

 
  ➢แผนงานการเกษตร 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  10  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 

                                                                                                   หน้า ๑๗๖                   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

4. โครงการกลุ่ม
พิทักษ์อนุรักษ์น้ำ
เพ่ือการเกษตร  

เพ่ือสร้างภาคี
เครือข่ายนัก
อนุรักษ์ลำตะ
คลอง  

ตำบลขนงพระ - - - 30,000 
อบต. 

จำนวนภาคี
เครือข่าย

อนุรักษ์ลำตะ
คลองเพ่ิมข้ึน 

ป่าเสื่อมโทรม
ได้รับการดูแล 

รักษา 

งานส่งเสริม 
การเกษตร 

5 เฝ้าระวังคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือเฝ้าระวัง
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรม
ตรวจวัด
คุณภาพ
ทรัพยากรธรร
มชาติ 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000. 
อบต. 

ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม

ได้รับการดูแล 
รักษามากข้ึน 

ทรัพยากรธรรมช
าติและ

สิ่งแวดล้อมได้รับ
การดูแล 

กอง 
สาธารณสุข 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  10  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 

                                                                                                   หน้า ๑๗๗                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แบบ ผ. ๐1 

  ➢แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1. พัฒนาความรู้ในการคัด
แยกขยะ  

เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนเรื่องการคัด

แยกขยะ 

อบต.ขนงพระ 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ปริมาณขยะ
ตกค้างลดลง 

ปัญหาขยะ
ตกค้างและ
มลพิษลด
น้อยลง  

กอง 
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

                                                                          หน้า ๑๗๘                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                     องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ➢แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1 อุดหนุนโครงการขยายเสา
ไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณซอย
บ้านนายทองพูน หมู่ที่ 1 
บ้านขนงพระเหนือ 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กิ่งโคมไฟสาย
ดับจำนวน 1 
ชุด 

- - 30,000 
งบ อบต. 

- จำนวน
ครัวเรือนที่

มีไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับรับ

ความสะดวก
ในการ
เดินทาง 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขาปาก

ช่อง 

2 อุดหนุนโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ 5 
แยกประปา – บ้านนาย
บุญเลิศ ซอยร้านขาย
น้ำปลา หมู่ที่ 1 บ้านขนง
พระเหนือ 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กิ่งโคมไฟสาย
ดับจำนวน 1 
ชุด 

300,000 
งบ อบต. 

- - - จำนวน
ครัวเรือนที่

มีไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับรับ

ความสะดวก
ในการ
เดินทาง 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
สาขาปาก

ช่อง 

3 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณ 
ซอยตาโม หมู่ที่ 2 บ้าน
ขนงพระใต้ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 

ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ 

75,000 
งบ อบต. 

- - - จำนวน
ครัวเรือนที่

มีไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับรับ

ความสะดวก
ในการ
เดินทาง 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขาปาก

ช่อง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

                                                                          หน้า ๑๗๙                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                     องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ➢แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

4 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำ
บริเวณ จากบ้านนาง
ปทุม – บ้านนายสาย 
หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 

ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ 

- - - 150,000 
งบ อบต. 

จำนวน
ครัวเรือนที่

มีไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับรับ

ความสะดวก
ในการ
เดินทาง 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขาปาก

ช่อง 

5 อุดหนุนโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อม
พาดสายดับ บริเวณ 
ซอยบ้าน นายชัย  บุญ
รอด หมู่ที่ 4 บ้าน
คลองหินลาด 

เพ่ือได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  

ขยายเขตกิ่ง
โคมไฟ 
จำนวน  4  
ชุด 

50,000 
งบ อบต. 

- - - จำนวนกิ่ง
โคมไฟ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดร้ับรับ

ความสะดวก
ในการ
เดินทาง 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขาปาก

ช่อง 

6 อุดหนุนโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อม
พาดสายดับ ซอย
ประสพเนตรหมู่ที่ 4 
บ้านคลองหินลาด 

เพ่ือได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  

ขยายเขตกิ่ง
โคมไฟ 
จำนวน  4  
ชุด 

- 50,000 
งบ อบต. 

- - จำนวนกิ่ง
โคมไฟ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับรับ

ความสะดวก
ในการ
เดินทาง 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขาปาก

ช่อง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

                                                                          หน้า ๑๘๐                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                     องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ➢แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

7 อุดหนุนโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อม
พาดสายดับ บริเวณ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
บ้านขนงพระกลาง 
 

เพ่ือได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  

ขยายเขตกิ่ง
โคมไฟ 
จำนวน  10 
ชุด 

- - 50,000 
งบ อบต. 

- จำนวนกิ่ง
โคมไฟ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับรับ

ความสะดวก
ในการ
เดินทาง 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขาปาก

ช่อง 

8 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตเสาไฟฟ้าแรงต่ำ
พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง บริเวณจากไร่ชล
ทิพย์ – บ้านคุณ
ประภาส หมู่ที่ 7 บ้าน
ประดู่บาก 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 

ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ 

- 200,000 
งบ อบต. 

- - จำนวน
ครัวเรือนที่

มีไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับรับ

ความสะดวก
ในการ
เดินทาง 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขาปาก

ช่อง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

                                                                          หน้า ๑๘๑                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                     องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ➢แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

9 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตเสาไฟฟ้าแรงต่ำ
พร้อมติดตั้งระบบ
ประปาและถังแชมเปญ
บริเวณซอยบ้านผู้ช่วย
สงบ หมู่ที่ 7 บ้านประดู่
บาก 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 

ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ
และระบบ
ประปา 

- - - 50,000 
งบ อบต. 

จำนวน
ครัวเรือนที่

มีไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับรับ

ความสะดวก
ในการ
เดินทาง 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขาปาก

ช่อง 

10 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตเสาไฟฟ้าแรงต่ำ
บริเวณสามแยกวัดถึง
ลานธรรม หมู่ที่ 9 บ้าน
เขาจันทน์หอม 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อม
ใช้งาน และเกิด
ความสะดวก 

ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ 

- - - 50,000 
งบ อบต. 

จำนวน
ครัวเรือนที่

มีไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับรับ

ความสะดวก
ในการ
เดินทาง 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขาปาก

ช่อง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

                                                                          หน้า ๑๘๒                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                     องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ➢แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

11 อุดหนุนโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อม
พาดสายดับ บริเวณ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
10 บ้านตะเคียนทอง 

เพ่ือได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ขยายเขตกิ่งโคมไฟ
จำนวน  12  ชุด 
-คุ้ม ปตท .  2 จุด 
-คุ้มบ่อโยก  2 จุด 
-คุ้มหนองหิน 4  จุด 
-คุ้มหน้าวัด   4 จุด 
 

360,000 
งบ อบต. 

- - - จำนวนกิ่ง
โคมไฟ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับรับ

ความสะดวก
ในการ
เดินทาง 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขาปาก

ช่อง 

12 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
บริเวณคุ้ม บ่อโยก 
แยกบ้านคุณนิยม บุญ
สาร หมู่ที่ 10 บ้าน
ตะเคียนทอง 

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพที่
ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความ
สะดวก 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 120,000 
งบ อบต. 

- - - จำนวน
ครัวเรือนที่

มีไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับรับ

ความสะดวก
ในการ
เดินทาง 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขาปาก

ช่อง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

                                                                          หน้า ๑๘๓                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                     องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ➢แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

13 อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างพร้อมพาดสายดับ 
บริเวณซอยบ้านนาย  
สายพาน  หนูแดง หมู่ที่ 11 
บ้านโบนันซ่า 

เพ่ือได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ขยายเขตกิ่งโคม
ไฟ จำนวน  1 ชุด 

5,000 
งบ อบต. 

- - - จำนวนกิ่ง
โคมไฟ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับรับ

ความสะดวก
ในการ
เดินทาง 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขาปาก

ช่อง 

14 อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างพร้อมพาดสายดับ 
บริเวณสี่แยกบ้านนาย
สมจริง – ฝายสาธารณะ  
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุก 
 

เพ่ือได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  

ขยายเขตกิ่งโคม
ไฟ จำนวน 1  ชุด 
ยาว 500 เมตร 

- - 60,000 
งบ อบต. 

- จำนวนกิ่ง
โคมไฟ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับรับ

ความสะดวก
ในการ
เดินทาง 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขาปาก

ช่อง 

15 อุดหนุนโครงการขยายเสา
ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 
บ้านประดู่งาม 

เพ่ือได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  

ขยายเขตเสา
ไฟฟ้า และกิ่งโคม
ไฟ จำนวน 7 ชุด 

24,500 
งบ อบต. 

- - - จำนวนเสา
ไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับรับ

ความสะดวก
ในการ
เดินทาง 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขาปาก

ช่อง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

                                                                          หน้า ๑๘๔                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                     องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ➢แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

16 อุดหนุนโครงการขยาย
เสาไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า
ส่องสว่างบริเวณจาก
ปากทางนิคม – บ้าน
นายคง ภักดีมี หมู่ที่ 
13 บ้านประดู่งาม 

เพ่ือได้รับ
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม  

ขยายเขตเสาไฟฟ้า 
และก่ิงโคมไฟ 

- - 35,000 
งบ อบต. 

- จำนวนเสา
ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับรับ

ความสะดวก
ในการ
เดนิทาง 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขาปาก

ช่อง 

17 อุดหนุนโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
14 บ้านปิ่นทอง 

เพ่ือได้รับ
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม  

ขยายเขตไฟฟ้าแสง
สว่าง   
-ปี2561 จำนวน 
12 ชุด 
-ปี2562 จำนวน 
12 ชุด 
-ปี2563 จำนวน 
12 ชุด 
-ปี2564 จำนวน 
15 ชุด 

42,000 
งบ อบต. 

42,000 
งบ อบต. 

42,000 
งบ อบต. 

52,000 
งบ อบต. 

จำนวนไฟฟ้า
แสงสว่าง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับรับ

ความสะดวก
ในการ
เดินทาง 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขาปาก

ช่อง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

                                                                          หน้า ๑๘๕                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                     องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ➢แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

18 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้ง
บริเวณคุ้มสี่แยก ถึง ซับ
ตะเคียน หมู่ 15 บ้าน
ทรัพย์ศรีมงคล  

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพที่
ดี พร้อมใช้งาน  

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำระยะทาง  

- 120,000 
อบต. 

 

- - จำนวน
ครัวเรือนที่

มีไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับรับ

ความสะดวก
ในการ
เดินทาง 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วน

ภูมิภาค
สาขาปาก

ช่อง 
19 อุดหนุนโครงการขยายเขต

ไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างคุ้มพอเพียง
พัฒนา คุ้มศึกษาพัฒนา 
คุ้มซับตะเคียนบริเวณ หมู่ 
15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล  

เพ่ือพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพที่
ดี พร้อมใช้งาน 
และเกิดความ
สะดวก 

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำระยะทาง 
200 ม. และ
ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
5 ชุด 

120,000 
อบต. 

 

- - - จำนวน
ครัวเรือนที่

มีไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ได้รับรับ

ความสะดวก
ในการ
เดินทาง 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วน

ภูมิภาค
สาขาปาก

ช่อง 

20 อุดหนุนขยายเขตประปา
ภูมิภาค ม.2   
ซอยนายติ๋มศักดิ์ 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ำ
สำหรับการ
อุปโภค บริโภค 

ขยายเขต
ประปาภูมิภาค  
ระยะทาง  
318  ม. 

213,718 
อบต. 

- - - จำนวน
ครัวเรือนที่

มีน้ำ 
ประปา 

ใช้เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
น้ำสำหรับ
การอุปโภค 

บริโภค 

กองช่าง การ
ประปา
ภูมิภาค

สาขาปาก
ช่อง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

                                                                          หน้า ๑๘๖                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                     องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
       ➢ แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านดนตรีสู่ความเป็น
สากล 

เพ่ือให้นักเรียนได้
พัฒนาทักษะ
ความสามารถใน
ด้านดนตรี 

โรงเรียน
บ้านหนอง
ตะกู 

20,000 
อบต. 

- - - นักเรียนมี
ทักษะ

ความสามา
รถทางด้าน

ดนตรี 

เด็ก
นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

ฯ 

 

22 โครงการถนนสู่ดาวก้าว
เป็นกีฬา 

เพ่ือส่งเสริม
นักเรียนให้มี
ความสามารถ
ด้านกีฬา 

โรงเรียน
บ้านหนอง
ตะกู 

- 20,000 
อบต. 

- - นักเรียนมี
ความสามา

รถด้าน
กีฬา 

เด็ก
นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

ฯ 

 

23 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านการงานอาชีพ
ของนักเรียน 

เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระ
การงานอาชีพให้
มีประสิทธิภาพ 

โรงเรียน
บ้านหนอง
ตะกู 

- - 20,000 
อบต. 

- นักเรียนมี
ความสามา

รถด้าน
กีฬา 

เด็ก
นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

ฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

                                                                          หน้า ๑๘๗                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                     องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
       ➢ แผนงานการศึกษา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านภาษาต่าง 
ประเทศของนักเรียน 

เพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้าน
การฟังการพูด 
การอ่าน การ
เขียนของนักเรียน 

โรงเรียน
บ้านหนอง
ตะกู 

- - - 20,000 
อบต. 

นักเรียนใช้
ภาษาอังก
ฤษเพ่ือ

การสื่อสาร
ในชีวิต 

ประจำวัน 

เด็ก
นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

ฯ 

 

25 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศผ่าน
ระบบ DLTV และ DLIT 

เพ่ือจัดการเรียน
การสอนผ่าน
ระบบ DLTV และ 
DLIT ของมูลนิธิ
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

โรงเรียน
นิคมสร้าง
ตนเองลำตะ
คอง 5 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

นักเรียน 
ได้รับการ
เรียนการ
สอนผ่าน
ระบบ 
DLTV 

และ DLIT 

เด็ก
นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

ฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

                                                                          หน้า ๑๘๘                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                     องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
       ➢ แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 โครงการส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 

เพ่ือส่งเสริม
อนามัยแก่
นักเรียน 

โรงเรียน
บ้านเขา
จันทน์หอม 

20,000 
อบต. 

- - - นักเรียนมี
ทักษะ 
และมี

ศักยภาพ
ในการเล่น

กีฬา 

เด็ก
นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

ฯ 

 

27 โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพด้านดนตรีไทย
(กลองยาว) 

เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะการเล่น
ดนตรีไทย (กลอง
ยาว) 

โรงเรียน
บ้านเขา
จันทน์หอม 

- 20,000 
อบต. 

- - นักเรียนมี
ทักษะการ
เล่นเนตรี
ไทย(กลอง

ยาว) 

เด็ก
นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

ฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

                                                                          หน้า ๑๘๙                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                     องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
       ➢ แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 โครงการเกษตรอินทรีย์
เพ่ือชีวิตพอเพียง 

เพ่ือให้นักเรียน
ดำเนินตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียน
บ้านเขา
จันทน์หอม 

- - 20,000 
อบต. 

- นักเรียน
เข้าใจหลัก
ปรัชญา

ของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เด็ก
นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

ฯ 

 

29 โครงการสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพ่ือให้นักเรียน
เห็นคุณค่าของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โรงเรียน
บ้านเขา
จันทน์หอม 

- - - 20,000 
อบต. 

นักเรียน
ได้รับ

ความรู้จาก
ครูภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

เด็ก
นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

ฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

                                                                          หน้า ๑๙๐                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                     องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
       ➢ แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

30 โครงการพัฒนาผู้เรียนด้วย
ระบบเทคโนโลยี 

เพ่ือจัดการเรียน
การสอนด้วย
ระบบเทคโนโลยี 

โรงเรียนขนง
พระใต้ 

20,000 
อบต. 

- - - นักเรียน
สามารถ
เรียนรู้
ระบบ

เทคโนโลยี 

เด็ก
นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

ฯ 

 

31 โครงการจัดหาสื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
ภาษาไทย 

เพ่ือจัดโครงการ
พัฒนาและ
ช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีปัญหา
ทางด้านการอ่าน
การเขียน
ภาษาไทย 

โรงเรียนขนง
พระใต้ 

- 20,000 
อบต. 

- - นักเรียน
สามารถ
อ่านและ
เขียน

ภาษาไทย
ได้ 

เด็ก
นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

ฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

                                                                          หน้า ๑๙๑                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                     องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
       ➢ แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

32 โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิทยาศาสตร์ 

เพ่ือส่งเสริม
ความคิดริเริ่มอัน
เป็นพื้นฐานใน
การพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียน
บ้านขนง
พระใต้ 

- - 20,000 
อบต. 

- นักเรียนมี
ความรู้
ทางด้าน
วิทยาศาส

ตร์ 

เด็ก
นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

ฯ 

 

33 โครงการสร้างอาชีพหา
รายได้ระหว่างเรียน 

เพ่ือจัดการเรียน
การสอนด้าน
อาชีพ  

โรงเรียน
บ้านขนง
พระใต้ 

- - - 20,000 
อบต. 

นักเรียนมี
สามารถนำ
ความรู้ที่
เรียนไป
ประกอบ
อาชีพได้ 

เด็ก
นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

ฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

                                                                          หน้า ๑๙๒                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                     องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
       ➢ แผนงานการศึกษา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

34 โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

เพ่ือให้นักเรียน
เกิดความ
ตระหนักในการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
ในสวน 
พฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน 

โรงเรียนวัด
ขนงพระ
เหนือ 

20,000 
อบต. 

- - - นักเรียน
ตระหนัก
ในการ
อนุรักษ์

พันธุกรรม 

เด็ก
นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

ฯ 

 

35 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนทางด้านดนตรีและ
นาฏศิลป์ 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้
นำเสนอ
ความสามารถ
ทางด้านการแสดง
ผ่านทางดนตร ี-
นาฏศิลป์ 

โรงเรียนวัด
ขนงพระ
เหนือ 

- 20,000 
อบต. 

- - นักเรียน
ความสามา
รถทางด้าน
การแสดง
ผ่านทาง
ดนตรี -
นาฏศิลป์ 

เด็ก
นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

ฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

                                                                          หน้า ๑๙๓                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                     องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
       ➢ แผนงานการศึกษา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

36 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือให้นักเรียนนำ
ความรู้ วิธีคิดและ
ปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนวัด
ขนงพระ
เหนือ 

- - 20,000 
อบต. 

- นักเรียนนำ
ความรู้ วิธี
คิดและ

ปฏิบัติตน
ตามหลัก
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เด็ก
นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

ฯ 

 

37 โครงการประชาสัมพันธ์
และเสียงตามสายใน
สถานศึกษา 

เพ่ือพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ

ภายใน
สถานศึกษา 

สู่ขุมขน 

โรงเรียนวัด
ขนงพระ
เหนือ 

- - - 20,000 
อบต. 

นักเรียนได้
รับรู้

ข่าวสาร
ต่างๆ
ภายใน
โรงเรียน 

เด็ก
นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

ฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

                                                                          หน้า ๑๙๔                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                     องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
       ➢ แผนงานการศึกษา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

38 อุดหนุนอำเภอปากช่อง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
งานในรัฐพิธีต่าง 

ๆ  

งานรัฐพิธี  
เช่นวันปิยะ 

วันพ่อ
แห่งชาติ วัน
แม่แห่งชาติ 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

การปฏิบัติ
ราชการมี
ประสิทธิภ

าพ 

การปฏิบัติ
ราชการมี
ประสิทธิ 

ภาพ 

สำนักปลัด  

39 อุดหนุนส่วนราชการโครง 
การสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหาสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) ตามโครง 
การอาหารกลางวันสำหรับ
โรงเรียนเขตตำบลขนง
พระสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา (สพฐ.)  

เพ่ืออุดหนุน
อาหารกลางวัน 
โรงเรียน สังกัด 
สพฐ. และเพ่ือ 
ให้เด็กนักเรียน 
ทุกคนได้รับอา 
หารกลางวัน
ประจำปี 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ตลอดป ี
โรงเรียนเขต
ตำบลขนง
พระ 

1,000,000 
อบต. 

1,000,000 
อบต. 

1,000,000 
อบต. 

1,000,000 
อบต. 

เด็ก
นักเรียน
ร้อยละ 

๑๐๐ได้รับ
อาหาร
กลางวัน 

เด็ก
นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตอย่าง
ทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง 

กอง 
การศึกษา 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

                                                                          หน้า ๑๙๕                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                     องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ➢ แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

40 โครงการสมุนไพร
ใกล้ประชาชน 

เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณในการ
จัดทำแปลงสาธิต
สมุนไพร และอบรมให้
ความรู้ แก่ ประชาชน
และ อสม.แต่ละ
หมู่บ้าน 
 

แปลงสาธิต
สมุนไพร 

17,000 
อบต. 

- - - ประชาชน
และ อสม.
ร้อยละ 80  
ได้รับความรู้
เรื่องการใช้
สมุนไพร 

ประชาชน
หันมาใช้
สมุนไพรกัน
มากขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

รพ.สต.ขนง
พระเหนือ 

41 โครงการพัฒนา
ตำบลจัดการ
สุขภาพตนเอง
แบบบูรณาการ 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
การดำเนินงานจัดตั้ง
คณะกรรมการ 
คณะทำงาน และการ
วางแผนการปฏิบตัิงาน
ดูแลสุขภาพตาม 5 กลุ่ม
วัย 

จำนวน 6 
หมู่บ้าน 

- 26,000 
อบต. 

- - ประชาชน
ได้รับการ
ดูแลสุขภาพ
ตามแผน 
ร้อยละ 80   

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี
ขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

รพ.สต.ขนง
พระเหนือ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

                                                                          หน้า ๑๙๖                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) 

                     องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
       ➢ แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

42 โครงการ
สุขภาพจิตดี  วิถี
ชุมชน 

เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณในการการ
ปฏิบัติงานสุขภาพ
ตำบลดำเนินกิจกรรม 
3ส 3อ 1น 
 

กิจกรรม 3ส 
3อ  1น 
 

- - 30,000 
อบต. 

- ประชาชน 
ร้อยละ 80  
มีสุขภาพจิต
ที่ด ี

ประชาชน
มี
สุขภาพจิต
ดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

รพ.สต.ขนง
พระเหนือ 

43 โครงการสุขกาย 
สบายใจ  วัย
สูงอายุ 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
การดำเนินงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุ 6  
หมู่บ้าน 

- - - 30,000 
อบต. 

ผู้สูงอายุ 
ร้อยละ 80 
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน  

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

รพ.สต.ขนง
พระเหนือ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สำหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

                                               หน้า   197                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)                            
                                                                                                                                                      องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จงัหวัดนครราชสีมา 

 

 แบบ ผ.๐3  

  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่  2.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ➢แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
ผลลัพธ์ที่คาด

ว่า 
หน่วยงาน 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ 
ที่

รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

1 โครงการก่อสร้างหรือซ่อม
สร้างถนนลาดยางแอสฟัล
ติก ม. 1 (สะพานขนงพระ
เหนือถึงคุ้มบ้านคลองเสือ) 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
คมนาคมขนส่ง 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 6 ม. 

ยาว 3,325  ม. 

8,578,000 - - - จำนวนถนน
ที่ได้

มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
  



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6 ยุทธศาสตร์ การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี 

 

                                                                                                   หน้า ๑๙๘                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
                   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐8 

 

ที ่ 

 หมวด 
ประเภท วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ แผนงาน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดหาตู้เหล็ก
เก็บแฟ้มเอกสาร 

๔๐ ช่องสำหรับงาน
สำนักงาน  

 
 
  

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๔๐ 
ช่อง   
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
๑) เป็นตู้เหล็ก ๔ ชั้นๆ ๑๐ ชอ่ง 
๒) มีล้อเลื่อน  
๓) ได้รับมาตรฐาน มอก. 
(ปี ๖๑ : จำนวน 4 หลัง) 
(ปี ๖๒ : จำนวน 4 หลัง) 

24,๐๐๐ 
อบต. 

24,๐๐๐ 
อบต. 

- - สำนัก 
ปลัด 

2 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำรวจ เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กล้องระดับ  ขนาดกำลังขยาย 
32  เท่า 

- - 30,000 
อบต. 

- กองช่าง 

3 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำรวจ เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เทปวัดระยะ  2 ชุด - - 15,000 
อบต. 

- กองช่าง 

4 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพ่ือใช้ในการย่อย
เศษพืช กิ่งไม้ใน
การทำปุ๋ยหมัก 

เครื่องบดสับวัสดุเหลือใช้จาก
การเกษตร 

- 40,000 
อบต. 

- - สำนักปลัด 

รวม 24,000 64,000 45,000   



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 199 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๕๕  
 
 

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑ๆ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่น 

การติดตามและประเมินผล 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 200 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน เมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

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

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ
โดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและบาง

เรื่องอาจทำไม่ได้   
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะ การคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละ

ด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
*************************** 

http://www.dla.go.th/



