
 
 
 

          
 
 
    

 
  
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

         คำนำ 
 

  ด้วยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2541  มาตรา 16  และมาตรา 17  บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจ  หน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  ภายใต้การกำกับตรวจสอบ ดูแล ของหน่วยงานรัฐ  และผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  และ
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผน พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.  2566 – 2570)  เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 17  โดยผ่านกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ. 2566 - 2570)  ฉบับนี้  จะได้
ใช้เป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองตาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
เมษายน  2564 
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ส่วนที่  1 
สภาทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.ด้านกายภาพ 
 1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอสีดา ระยะทาง
ประมาณ  17  กิโลเมตร โดยนับจากอำเภอสีดา มาตามทางหลวงแผ่นดินสายหลัก หมายเลข  2  (ถนนมิตรภาพ)  จนถึง
สี่แยกบ้านหนองแวง ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย แล้วเลี้ยวขวามาตามถนนสายบ้านหนองแวง-บ้านหนองตาดใหญ่ 
จนถึงตำบลหนองตาดใหญ่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้  
                       อาณาเขต 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังไม้แดง   อ. ประทาย  จ.นครราชสีมา 

ทิศใต ้  ติดต่อกับ ตำบลสีดา  อ. สีดา   จ.นครราชสีมา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหันห้วยทราย   อ. ประทาย  จ.นครราชสีมา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองหว้า  อ. บัวลาย  จ.นครราชสีมา 
 

แผนที่ตำบลหนองตาดใหญ่โดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศของตำบลหนองตาดใหญ่  มีลักษณะเป็นที่ราบสูงโดยทั่วไปแบบภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ  มีสภาพพ้ืนที่ไม่ราบเรียบอย่างสม่ำเสมอ  ตำบลหนองตาดใหญ่  มีลำห้วยธรรมชาติผ่าน  คือ   ลำ
ห้วยแยะ  ซึ่งไหลมาจากตำบลหนองหว้า  ผ่านบริเวณหมู่ท่ี  8  และหมู่ท่ี  9  ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของตำบล  ออกไปยัง
ตำบลสีดา  มีสระน้ำและหนองน้ำกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ของตำบลหนองตาดใหญ่  แต่มีไม่มากนัก        และทาง
ตอนล่างของตำบลบริเวณหมู่ท่ี  6  มีลำห้วยต้นค้อไหลผ่าน 
 
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ภูมิอากาศของตำบลหนอตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา   สภาพทั่วไปขึ้นอยู่กับอิทธิพลลม
มรสุม  ฤดูฝนจึงมีฝนตกชุก  ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อน  ส่วนหนาวอากาศไม่หนาวจัด 



 
 
 
 1.4  ลักษณะของดิน 

 ลักษณะดินโดยทั่วไปของตำบลหนองตาดใหญ่  เหมาะสมสำหรับการทำนาข้าวโดยมี 
ลักษณะเป็นดินลึก  เนื้อดินปานกลาง  หรือค่อนข้างเป็นทราย  มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ำ  พบในสภาพพื้นที่
ราบหรือเกือบราบ  มีการระบายน้ำเลว  จึงเหมาะในการปลูกข้าวในฤดูฝนและถ้ามีการชลประทานในฤดูแล้ง  ก็สามารถ
ทำนาปรังหรือปลูกพืชผักหรือพืชไร่ต่าง ๆ ได้  ในการเพาะปลูกควรมีการชลประทาน  และการคัดเลือกพันธุ์ที่ดีมาใช้ใน
การเพาะปลูกซ่ึงอาจจะประสบภาวะแห้งแล้งในช่วงฤดูฝนแล้ง  รวมทั้งการใช้ปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสม  
 1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ 

-  สระ  5   แห่ง 
-  บ่อโยก 4   แห่ง 
-  ฝายน้ำล้น 11 แห่ง 
-  บ่อน้ำ           96 บ่อ 
-  อ่ืน ๆ  (ประปาดิบ) 

 1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ มีทรัพยากรป่าไม้ เป็นป่าสงวน  มีเนื้อท่ีประมาณ  460 ไร่ 

2. ด้านการเมืองการปกครอง 
  2.1  เขตการปกครอง 

ตำบลหนองตาดใหญ่  ประกอบด้วยจำนวน  ๙  หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาด 
ใหญ่ ทั้งหมด  ได้แก่   

หมู่ที ่ ชื่อบ้าน จำนวนครัวเรือน 

1. บ้านหนองตาดใหญ่ 232 
2. บ้านหนองตาด 196 
3. บ้านหนองจะบก 281 
4. บ้านหัวนาคำ 219 
5. บ้านดอนเต็ง 160 
6. บ้านดอนแสบง 146 
7. บ้านโสกนกเต็น 72 
8. บ้านเมืองสูง 218 
9. บ้านหนองเทียมพัฒนา 152 

   
2.2  การเลือกตั้ง 

  การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์
กาบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  มีจำนวน  9  หมู่บ้าน  หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า  
จะมีผู้บริหาร  จะมีผู้บริหารท้องถิ่น  (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)  จำนวน  1  คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่บ้าน ละ 1 คน  9  หมู่บ้าน  รวม  9  คน 
 
 
 
 



 
 
3. ประชากร 
  3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
   ประชากรทั้งสิ้น  จำนวน 5,430  แยกเป็นชาย  2,758  คน  หญิง  2,672  คน  มี(ข้อมูล ณ  
พฤษภาคม  2564)  

หมู่ที ่ ชื่อบ้าน 
จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1. บ้านหนองตาดใหญ่ 232 427 394 821 
2. บ้านหนองตาด 196 294 265 559 
3. บ้านหนองจะบก 281 465 481 946 
4. บ้านหัวนาคำ 219 403 411 814 
5. บ้านดอนเต็ง 160 318 291 609 
6. บ้านดอนแสบง 146 241 242 483 
7. บ้านโสกนกเต็น 72 111 105 216 
8. บ้านเมืองสูง 218 305 285 590 
9. บ้านหนองเทียมพัฒนา 152 194 198 392 

รวมท้ังสิ้น 1,676 2,758 2,672 5,430 
  

3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชาชน 
 

 ที ่
รายละเอียด ชาย หญิง รวม 

1 จำนวนผู้ทำบัตร 37 17 54 
2 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 15 ปี 2,352 2,334 4,686 
3 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 ปี 2,273 2,236 4,509 
4 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 20 ปี 2,206 2,172 4,378 
5 จำนวนผู้ที่ข้ึนทะเบียนทหาร 24 0 24 
6 จำนวนผู้ที่เข้ารับการเกณฑ์ทหาร 34 0 34 

 
4. สภาทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  -โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  4  แห่ง  ได้แก่ 
  1.  โรงเรียนบ้านหนองตาด 
  2.  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 
  3.  โรงเรียนบ้านดอนเต็ง 
  4.  โรงเรียนบ้านเมืองสูง 
 

  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 4แห่ง  ได้แก่ 
  1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจะบก 
  2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนาคำ 
  3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแสบง 
  4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองสูง 
 



 4.2  สาธารณสุข 
  1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจะบก 
 
 4.3  อาชญากรรม 
  - 
 4.4  ยาเสพติด 
  ปัญหายาเสพติดมีพ้ืนที่เฝ้าระวังทั้งตำบล 
 4.5  การสังคมสงเคราะห์  
  ข้อมูล ณ  เดือน  กันยายน  2564 

- ผู้สูงอายุ  1,022  คน 
- คนพิการ    192  คน  

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง 
 มีถนนลาดยางแอลฟัลส์  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง 
  

หมู่ที่ จำนวนสายทาง
รวม(สาย) 

ถนนลาดยางแอส
ฟัลส์(สาย) 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(สาย) 

ถนนลูกรัง(สาย) ทางลำลอง(สาย) 

1 10 1 6 3 - 
2 5 - 5 - - 
3 6 - 2 4 - 
4 8 1 4 3 - 
5 10 1 6 3 - 
6 8 - 6 2 - 
7 8 - 5 3 - 
8 8 - 5 3 - 
9 8 - 4 4 - 

รวม 71 3 43 25 - 
ถนนเชื่อมระหว่างตำบล 1 - 6 - 
ถนนในการรับผิดชอบ
ของหน่วยงานอ่ืน 

1 
(ทางหลวงชนบท) 

- - - 

 5.2  การไฟฟ้า 
  มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จำนวน 1,676  ครัวเรือน 
 5.3  การประปา 
  มีระบบประปา บาดาลหมู่บ้าน  จำนวน  9  หมู่บ้าน 
 5.4  โทรศัพท์ 
  ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
 5.5  ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
   ตำบลหนองตาดใหญ่ห่างจากถนนมิตรภาพ   ประมาณ  4  กิโลเมตร 
 
 
 



 
 6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1  การเกษตร 
  ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  80  ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา   
ปลูกมันสัมปะหลัง  ปลูกผัก  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 6.2  การประมง 
  - 
 6.3  การปศุสัตว์ 
  ตำบลหนองตาดใหญ่  มีการเลี้ยงโค  และเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้านภายในตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอ 
สีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
 6.4  การบริการ 
  1.  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 

- ปั๊มน้ำมัน 2 แห่ง 
- โรงส ี  8        แห่ง 
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6.5 การท่องเที่ยว 
 1. หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชุมชน  หมู่  ๕  บ้านดอนเต็ง ต.หนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
6.6  อุตสาหกรรม 
 - 
6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 - กลุ่มทอผ้าไหม    3  กลุ่ม 
6.8  แรงงาน 
 ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  80  ประกบอาชีพทำการเกษตร  ได้แก่  ทำนา  ปลูกมัน

สัมปะหลังปลูกผัก  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 

7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 1. การนับถือศาสนา 
     ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีข้อมูลศาสนาสถาน  ดังนี้ 

- วัด  6  แห่ง  หมู่ 1, หมู่ 3 ,หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6 , หมู่ 8 
- สำนักสงฆ์  3  แห่ง  คือ  หมู่  3,หมู่  6, หมู่  8 

2. ประเพณีและงานประจำปี  
   - ช่วงเดือนเมษายน  งานสรงน้ำผู้สูงอายุและสรงน้ำพระ 
 - ช่วงกรกฏาคม  งานเข้าพรรษา 
 - ช่วงเดือนตุลาคม  งานออกพรรษา 
 - ช่วงเดือนพฤศจิกายน  งานประเพณีลอยกระทง 
3.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษีถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น  คือ 
 กลุ่มอาชีพ  จักรสาน ผลิตตะกร้าสานจำหน่าย 
4.  OTOP สินค้าพื้นบ้านและของท่ีละลึก 
 กลุ่มจักรสาน  กลุ่มทอผ้าไหม 



8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 1  น้ำ 
 แหล่งน้ำธรรมชาติ 

- ลำห้วย    5  แห่ง 
            แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 

-  สระ  11   แห่ง 
-  บ่อโยก 4   แห่ง 
-  ฝาย  11 แห่ง 
-  บ่อน้ำ           96 บ่อ 
-  อ่ืน ๆ  (ประปาดิบ) 
2.  ป่าไม้  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ มีทรัพยากรป่าไม้ เป็นป่าสงวน  มีเนื้อท่ีประมาณ  460 ไร่ 
3. ภูเขา 
 - 
4.  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1. ป่าโคกซาด 

9. อ่ืน ๆ  
 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

********************** 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ.  2561 – 2580) 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย  มาตรา 65  กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ  เป็น 
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง 
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว   โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560   มีผล 
บังคับใช้เมื่อวันที่ 1  สิงหาคม  2564 โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซาติ เพื่อรับผิดชอบในการ 
จัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม 
การตรวจสอบและการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 
ไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ 
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง" ภายในช่วงเวลาดังกล่าวเพ่ือของคนไทยทุกคน
วิสัยทัศน์ประเทศไทย... "ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ 
พัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า "มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน" 
 

 
 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศใน
ทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ 
ทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมและการเมือง เช่น ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความ 
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหาร 
ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลัง 



เพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่
มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ 
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลตลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่า 
เทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ 
ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถ 
ในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายใน 
และภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่ 
เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่น 
แฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า 
การลงทุนและการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการ 
พัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มข้ึนอย่าง 
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับ 
และเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึนและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบ 
มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รฐับาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้
ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
 

เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้น
การบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตยและมีความสงบเรียบร้อยใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มี
ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ 
ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคมและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบน
พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆ ให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด 
(1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
     1. การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคง 
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
     2.. การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
     3. การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีมีเสถียรภาพ
และมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
     4. การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ 
 
 
 



(2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
     1. การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
     2. การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ 
     3. การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ 
     4. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 
(3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
     1 การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2  การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน 
ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศและเผชิญกับภัย คุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ 
     3. การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม ให้มีประสิทธิภาพ 
(4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร ภาครัฐและท่ีมีใช่ภาครัฐ 
     1.  การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
     2. การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
     3. การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร ภาครัฐและที่มีใช่ภาครัฐ 
(5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม 
     1. การพัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการติดตามเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงแบบองค์รวม
อย่างเป็นรูปธรรม 
    2. การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ 
    3.. การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับ 
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่  

(1 "ต่อยอดอดีต" โดยมองกลับบที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่น
ทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายรวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ นำมาประยุกต์
ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  

(2 "ปรับปัจจุบัน" เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
และ  

(3 "สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต" ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบ 
ธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพื้นฐานของการต่อยอด 
อดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และ 
การจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี 
รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
(1 การเกษตรสร้างมูลค่า 
   1. เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
   2. เกษตรปลอดภัย 
   3. เกษตรชีวภาพ 
   4. เกษตรแปรรูป 
   5. เกษตรอัจฉริยะ 
 
 



(2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
    1. อุตสาหกรรมชีวภาพ 
    2. อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
    3. อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
    4. อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
    5. อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 
(3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
    1. ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
    2. ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
    3. ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
    4. ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ 
    5. ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
(4 โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
    1. เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 
    2. สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
    3. เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
    4.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
    5. รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
(5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
   1. สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
   2. สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
   3. สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
   4. สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
   5. ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนา
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการ
ที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออมโอบอ้อมอารี มี
วินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิดประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง 
(1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
    1. การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
    2. การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการ เรียนการสอนในสถานศึกษา 
    3. การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
    4. การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
    5. การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
    6. การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
    7. การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 



(2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     1. ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 
     2. ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
     3. ช่วงวัยแรงงาน 
     4. ช่วงวัยผูสู้งอายุ 
(3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสตวรรษท่ี ๒๑ 
      1. การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
      2. การเปลี่ยนโฉมบทบาท 'คร'ู ให้เป็นครูยุคใหม่ 
      3. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
      4. การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      5. การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบและการวางตำแหน่งของประ 
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
      6. การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
      7. การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
(4การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
      1. การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ 
      2. การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงานและระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสาม 
พิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
      3. การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมให้กับประเทศ 
(5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
       1. การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
       2. การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
       3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
       4. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
       5. การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
(6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       1. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
        2. การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและ 
ชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
       3. การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
       4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
       1. การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
       2. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
       3. การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
       4. การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
(4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรบัเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสัมคม 
การพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้อง 
ถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำ เพ่ือส่วนรวม การกระจายอำนาจ 
 



 
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ในการจัดการตนเองและการเตรียมความพร้อมของประซากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม
ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้
หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
   (1 การลดความเหสื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
        1. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
        2. ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
        3. กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
         4. เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ และความริเริ่มสร้างสรรค์ 
มีความปลอดภัยในการทำงาน 
        5. สร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม 
        6. ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
        7. สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
         8. สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
(2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
        1. พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค 
        2. กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ 
        3. จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อสังคม 
สูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
         4.  ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการบริหารงาน 
ในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 
        5. สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
        6. การพัฒนากำลังแรงงานในพ้ืนที่ 
(3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
        1. สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 
        2. การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
        3. สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน 
        4.. ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 
        5. สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
        6. สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
(4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
        1. ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ 
ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
        2. เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
        3. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
        4. สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
(5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ 
เพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลและเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ



และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการ
ดำเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับ
การสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
(1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
       1. เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       2. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด 
       3. อนุรักษ์และพ้ืนฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 
       4. รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       5. ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
(2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
       1. เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
       2. ปรับปรุง พ้ืนฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 
       3. พื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไข ทั้งระบบ และมีนโยบายการ 
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
       4. พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
       1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
       2. มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
      3. มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ของภาครัฐและ 
ภาคเอกชน พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
(4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
      1. จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ 
ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ 
      2. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ 
อย่างยั่งยืน 
      3. จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
และค่ามาตรฐานสากล 
      4. สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ 
และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
      5. พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ในท้องถิ่น 
      6. เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่ 
และอุบัติซ้ำ 
(5 พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     1. พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ 
     2. เพ่ิมผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ำให้ 
ทัดเทียมกับระดับสากล 
     3. พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่ง 
     4. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
     5. พัฒนาความม่ันคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและ 



การเข้าถึงอาหาร 
(6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 
    1. ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
     2. พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรมและระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม 
     3. จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมท่ีสำคัญ 
    4. พัฒนาและดำเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
(6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ 
เพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก "ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม" โดยภาครัฐต้องมี 
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการ 
ในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ 
อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาส 
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส 
โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธ 
ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจำเป็น มีความ 
ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ 
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
       1. การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับ แนวหน้าของภูมิภาค 
       2. ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
(2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ 
ทุกประเด็น ทุกภารกิจและทุกพื้นที่ 
      1. ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
      2. ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
      3. ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ในทุกระดับ 
(3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
     1. ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
     2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
     3. ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 
หน่วยงานที่มีสมรรถะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
(4 ภาครัฐมีความทันสมัย 
     1. องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
     2. พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
(5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ันและเป็น 
มืออาชีพ 
   1. ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
   2. บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรมและมีการพัฒนาตามเส้นทาง 
ความก้าวหน้าในอาชีพ 



(6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   1. ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   2. บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความชื่อสัตย์สุจริต 
   3. การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขา เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
   4. การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
(7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
  1. ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
  2. มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น 
  3. การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
(8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
   1.  บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยืดมั่นในหลัก ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
   2. ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกข้ันตอนของการค้นหาความจริง 
   3. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน 
    4. ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเสื่อก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม ชองประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 
   5. พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับปัจจุบัน) 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ได้น้อมนำหลัก "ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง" มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 
9-11เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืดหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกันและมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
            ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ได้จัดทำบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ. 2561 
- 2580 ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาค
ส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาคและระดับประเทศในทุกชั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง
เพ่ือร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ 
เพ่ือมุ่งสู่"ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 
2564 ฉบับนี้ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 



       ส่วนที่ 1 ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
       ส่วนที่ 2 การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 
                   - สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก 
                   - สถานการณ์และแนวโน้มภายใน 
        ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
        ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
                 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
                 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
                 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
                 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
                 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความม่ังคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
                 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและชอบธรร
มาภิบาลในสังคมไทย 
                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
                 ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
                 ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
                 ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
         ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ประเทศไทยยังมีปัญหาใน ด้าน 
คุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ำ การพัฒนาความรู้และทักษะ
ของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตการพัฒนาในระยะต่อไปจึง
ต้องให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาว:ที่ดีข้ึน คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมทั้งสถาบันทางสังคมมี
ความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา 
ทำให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทยมี
ความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการ
ภาครัฐ รวมทั้งข้อจำกัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกล ดังนั้นการพัฒนาในระยะต่อไป จึงจำเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความ เหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่
มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคม
ของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและ
ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนา
สำคัญ ประกอบด้วย (1 การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประซากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดสามารถข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่
ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน 
สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษาให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง (2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้าน
การศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และ
ระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และ (3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการ



สร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทาง
การเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับ
หมู่บ้าน/ตำบลที่ทำหน้าที่ท้ังการให้กู้ยืมและการออมและจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานราก โดยมีธนาคารออมสิน
และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย 
              ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกชบเซาและข้อจำกัด
ภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศขยายตัวช้าการพัฒนา 5 ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมี
เสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิต
ภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความ
ร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้นและประเทศไทยมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้นนอกจากนี้ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตร
เน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยว
สามารถ ทำรายได้และแข่งขันได้มากข้ึน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากข้ึน 
ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญประกอบด้วย 
(1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การ
จัดสรรงบประมาณ การบริหารและการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณและด้านการเงิน อาทิ เพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและ 
(2 การ เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการมุ่งเน้นการสร้างความ
เชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการและการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความ
เข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ว่างอนาคต
รากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอำนวยความสะดวกด้านการค้าการ ลงทุน 
             ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และ
ยั่งยืนกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความ มั่นคง
และเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายและภัย
คุกคามภายใประเทศเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ กรสร้างสถานการณ์ในจังหวัด
ชายแดนภคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่อง
การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไข ปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ 
ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามท้ังภัยคุกคามทางทหารและภัย
คุกคามอ่ืน ๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมี การบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาสำคัญประกอบด้วย (1 การรักษาความมั่นคงภายใน 
เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ(2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ (3 การส่งเสริมความ



ร่วมมือกับต่างประเทศด้านความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ (4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
เพ่ือคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเลและ (5 การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา 
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 
                 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนา
ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาด
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการยุติธรรม
ไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย 
การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
การลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ 
รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นและการลดจำนวนการ
ดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย (1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน 
บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความ
คุ้มค่า (2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ (3 เพิ่ม ประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้
มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและอำนวยความสะดวก
ตรงตามความต้องการ (4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง (5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใสและยุติธรรมและ (6 ปฏิรูป กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ 
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
              ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่ผ่านมาการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการดำเนินการและปัญหา
เชิงปริมาณคุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทำให้มีข้อจำกัดในการ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของ
การใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ำเพ่ิมปริมาณการ
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่า
อากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์
และการอำนวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อ
ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ำประปาแนวทางการพัฒนาสำคัญประกอบด้วย (1 การพัฒนา โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒน
โครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศและพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ (2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบ 
ขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาการบริหาร
จัดการในสาขาขนส่ง (3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่ อุปทานให้ได้มาตรฐานสากลและพัฒนา และยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการค้า 
(4 พัฒนาต้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความม่ันคงในการผลิตพลังงาน  เพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (5 พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ 
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการใช้



เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจและ (6 พัฒนาระบบน้ำประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ำประปาให้
ครอบคลุมและทั่วถึงและการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
                 ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้านแรงงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและการนำเข้าเทคโนโลยีสำเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสม องค์ความรู้ เพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทำให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตก อยู่กับประเทศผู้
เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคม
นวัตกรรมได้ การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศและ
การเพ่ิมความสามารถประยุก#ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ ความสามารถการแข่งขัน
ของการและคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย (1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัย
และพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยี 
ที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เองและกลุ่มเทคโนโลยีที่นำสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (2 
พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้าน
นวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการ
ออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทยและ (3 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมด้านบุคลากรวิจัย ฮาทิ การเร่ง
การผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา 
STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 
              ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือ
เสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ  ประกอบกับการขยายตัวของ
ประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชน โดยการพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของ
การพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยัง
เป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้านอีกด้วย ตังนั้นการพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่
เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคมพ้ืนที่
ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มมูลคำการลงทุน
ในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนแนวทางการพัฒนาสำคัญ  ประกอบด้วย (1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็น
ฐานเศรษฐกิจชั้นนำพัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย (2 การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนา
สภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณา
การภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตเมืองและ (3 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ให้
เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ีขยายตัวอย่างมีสมดุลมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ
ของพ้ืนที่ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
 



                ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและอ่ืน ๆ กับมิตรประเทศและเป็นการ
ขับเคลื่อนต่อเนื่องรดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินนโยบาย
การค้าและการลที่เสรี เปิดกว้างและเป็นธรรม ดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาด ใหม่ๆ ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศและส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและ
ภมูิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนว
ระเบียง เศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาค อนุภูมิภาค 
อาเซียนและเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาค
อาเซียน เอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญทั้งในทุกระดับ แนว
ทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย (1 ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และ
แสวงหาตลาดใหม่สำหรับสินค้าและบริการของไทย(2 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์
และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ 
JDS และภูมิภาคเอเชียนเพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ (3 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็น
ฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการและการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค (4 ส่งเสริมการลงทุนไทยใน
ต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (5 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านใน
ลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน (6 สร้างความเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ (7 เข้าร่วมภาคความร่วมมือระหว่าง
ประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ (8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่
เกีย่วกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (9 บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือหว่างประเทศและด้านการ
ต่างประเทศและ (10 ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศ ที่สำคัญ  
         3 แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
            ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 
             ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
             ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยง
เพ่ือการกระจายการท่องเที่ยวทั้งภาค 
             ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และ 
ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
             ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้งและ 
คงความสมดุลของระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 
             ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษทวาย - ภาคกลาง - ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
             ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพและ 
ความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ 
            ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคกลางตอนล่าง กลุ่ม 2 เพ่ือศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้า การขนส่ง การบริการ และพัฒนาเป็น
ศูนย์กลางการค้า การขนส่ง การบริการ และพัฒนาเป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนาด้านประมงและพืช ศูนย์กลาง



เศรษฐกิจการผลิตเพื่อการส่งออกในพ้ืนที่ภาคตะวันตก เขตเศรษฐกิจร่วมไทย-พม่า และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
(Eco Tourism การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

          วิสัยทัศน์ 
"เป็นฐานการผลิตและบริการในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม อาหารการท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐานและ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" 
พันธกิจ 
1. สร้างฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างแหล่งที่อยู่อาศัย 
2. เพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตร อาหารและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
4. สร้างระบบเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่เศรษฐกิจ และการค้าชายแดน 
5. ลดความรุนแรงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
เป้าประสงค์ 
1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสนับสนุนการค้าและการลงทุนอย่างคลอบคลุมและเป็นระบบ 
2. ทรัพยากรสัตว์น้ำที่เพ่ิมขึ้น 
3. สินค้าเกษตรมีคุณภาพที่ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล 
4. รายได้จากการท่องเที่ยว สินค้า และบริการเพิ่มข้ึน 
5. การกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
6. สินค้าอุตสาหกรรมสามารถแข่งขันได้และมีมาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร 
2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและศักยภาพสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยว การค้าและพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ 
3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
2.1  วิสัยทัศน์ 
“องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่     เมืองน่าอยู่     ส่งเสริมอาชีพชุมชนพัฒนาคนและสังคม                

ให้เข้มแข็ง   เพื่อเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” 
2.2 ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์สังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการท่องเที่ยว 

 2.3 เป้าประสงค์ 
  ตำหนองตาดใหญ่  มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  ซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  จึงได้กำหนดเป้าสงค์เพ่ือให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุ
ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนด  ดังนี้ 

1. ระบบการคมนาคมขนส่ง  มีประสิทธิภาพ  และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข็มแข็ง  มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การจัดการด้านสวัสดิการสังคม  การศึกษา  กีฬา  นันทนาการ และ

สาธารณสุข  มีประสิทธิภาพ  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 



4. การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต. มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมพระบวนการมีส่วนร่วมและ
ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา  ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  และ
ฟ้ืนฟู 

2.4  ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน 
2.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก 
3.ร้อยละของอุบัติเหตุ 
4.ร้อยละของครัวเรือนมีสำหรับอุปโภค-บริโภค 
5.ร้อยละของจำนวนสิ่งปลูกสร้าง 

2. ยุทธศาสตร์สังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

1.จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ 
2.จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการฝึกอาชีพ 
3.การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 
4.การป้องกันและบรรเทาสาธารภัย/อุบัติเหตุจราจรทางบก 
5.การสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพการรักษาพยาบาล  การป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อการฟ้ืนฟูสุขภาพ
ประชาชน 
6.การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
7.การณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม/
จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
8การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทาง
พุทธศาสนา 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

 

1. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
การพัฒนาเทคโนโลยี และบุคลากรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง 
3.ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 

1.การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะ
ระดับตำบล 
2.การจัดการ  การบำรุงรักษาและการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้การใช้ประโยชน์
จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.สนับสนุนและรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการ
ประหยัดพลังงาน 

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ 
 

1.พัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิตผลผลิตด้านการเกษตร 
2.การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นใน
การเกษตรอินทรีย์แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 
 

6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
 

1.สนับสนุนและสิ่งเสริมให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านศาสนา  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรม
และท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
 

 



 
2.5  ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  โดยมุ่งสร้างและบูรณะถนนแหล่ง
น้ำ  และสาธารณูปโภค  เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
 

2.ยุทธศาสตร์สังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

1.ส่งเสริมเกษตร  และสร้างอาชีพ  เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน  
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
3.พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่ล้าน การ
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ควบคุมป้องกันโรคระบากในพ้ืนที่ 
4.พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้ยากไร้  และผู้ด้อยโอกาส 
5.ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติให้แก่      
อปพร.  เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความ
สามัคคีปรองดอง  สมานฉันท์  เพ่ือความมั่นคงของชาติ 
6.ส่งเสริมและสนับสนุนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 

พัฒนาขีดความสามารถในการบริการประชาชนและการปฏิบัติงาน  
และพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ  เครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้พร้อมบริการ
ประชาชน 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้  
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ  การบริการจัดการขยะ 

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ 
 

การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เช่น ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 

6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
 

การพัฒนาการท่องเที่ยว  เช่น  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา  
โบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

 
2.6 กุลยุทธ์ 
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตำบลหนองตาดใหญ่  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการวาง
บทบาทการพัฒนาตำบลหนองตาดใหญ่  ในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาชน รวมทั้งกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือที่จะให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด  ดังนี้  จึงได้กำหนดกลยุทธ์  ดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้แก่ประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีพความ

เป็นอยู่และการทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 
 
3. การบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. บริการจัดการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
6. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา  

โบราณสถาน โบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง  ฟ้ืนฟูพัฒนาการ
จัดบริการสาธารณะ  หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน  ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการ
พัฒนาการด้านการศึกษาฯ  อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ  ให้มีคุณภาพสูง  การ
พัฒนาที่ยั่งยืน  ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม  เศรษฐกิจ  สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิต 
ความเป็นอยู่ของประชาชน  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  และแผนพัฒนา
ระดับต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณา  วิเคราะห์สภาปัญหา  ความต้องการของประชาชน  และความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ทีต่อการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การ
พัฒนาไว้  6  ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์สังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล  มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ตำบลหนองตาดใหญ่ มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน 
2. ตำบลหนองตาดใหญ่อยู่ใกล้ อำเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น 
3. มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตในของประชาชน 
4. พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร 
5. เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และ
สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้มากท่ีสุด 
6. มีแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีความชัดเจน 
7. มีการรวมกลุ่มองค์กรประชาชน 

1. ปัญหายาเสพติด/ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
2. ขาดความรู้ปปัญหาความว่างงาน/ผู้รู้ด้านภาษา/อาชีพ
เสริมให้กับประชาชน 
3. มีกำหนดจำกัดบางครั้ง และประมาณที่ได้รับไม่
เพียงพอกับการพัฒนา 
4. บุคคลากรและเจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในหน้าที่ของตนเองและในด้านการปฏิบัติงาน 
5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
6. แหล่งน้ำที่มีธรรมชาติไม่เพียงพอ 
7. เกษตรกรยังขาดความรู้ในการใช้ปุ๋ยชีวภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 

เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 



8. ปัญหาด้านประแสไฟฟ้าตกของประชาชน 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการเพ่ิมเติม และ
ได้รับความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้วยกัน 
2. นโยบายการกระจานอำนาจเป็นสาเหตุให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปรับบทบาทภารกิจและหน้าที่
เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานรวมถึงการบริหารจัดการ
ที่ด ี
3. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ใน
การจัดระบบบริหารให้กับประชาชนในสนับสนุนภารกิจ
ด้านการถ่ายโอนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 

1. เกิดปัญหาภัยแล้ง  ทำให้ประชาชนขาดแคลนน้ำใน
การอุปโภคบริโภค 
2. ประชาชนไม่ค่อยสนใจในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. ประชาชนเกิดปัญญาด้านสุขภาพปัญหาด้านยาเสพติด 
4. วิกฤตการณ์โลกร้อนทำให้สภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและประกอบ
อาชีพของประชาชน 
 

 
3.2 การประเมินสถานกาณณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

3.2.1 การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในตำบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 

  3.2.2  การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่ส่งผลกระต่อ อบต 
   AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ 
โดยมี ไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินนีเซีย  ฟิลิปปินส์  กัมพูชาบรูไน  เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน  จะมีรูปแบบคล้าย ๆ กลุ่ม Euro Zone  นั่นเอง  จะทำให้มีผลประโยชน์อำนาจต่อรองต่าง ๆ กับคู่ค้า
ได้มากข้ึน  และการนำเข้า  ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี  ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลด
ภาษีนำเข้า (เรียนกว่าสินค้าอ่อนไหว) 
   Aaean  จะรวมตัวเป็น  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม  ณ  วันที่  31  
ธันวาคม  2558  ณ  วันจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย  AEC  Blueprint (แบบพิมพ์เขียว  หรือแนวทางที่จะ
ให้ AEC เป็นไปคือ 

1.  การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2.  การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

3.2.3  การเปลี่ยนแปลงในระดับตำบล 
 1. การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 2. วิถีชุมชนกำลังสูญหายไปกับสังคมเมือง ความต้องการของประชาชน คือ ส่งเสริมวิถี 
 3. ชีวิตประชาชน  และบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม  ตามหลักศาสนา 
 4. ทรัพยากรธรรมชาติยังขาดการดูแลเอาใจใส่  ความต้องการของประชาชน 
 5.  น้ำเพ่ืออุปโภค  บริโภคไม่เพียงพอ  ในช่วงฤดูแล้ง 
 6. ทรัพยากรทางธรรมชาติขาดการเอาใจใส่ดูแล 



 7.  ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงาน  การมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
การร่วมคิด  ร่วมทำ  และร่วมแก้ไข  เช่น  การจัดทำแผนชุมชน  แผนพัฒนาตำบล  เป็นต้น 

8. ประชาชนบางส่วนยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในเรื่องของการเมือง  การปกครอง 
ก่อให้เกิดความัดแย้ง  ความต้องการของประชาชน 

9. ประชาชนยังขาดการสนับสนุนการทำการเกษตร  และการเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางเศษฐกิจ 
พอเพียงและยังยืน 

10. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก โรคไวรัสโคโรน่า  
11. พ้ืนที่สาธารณะขาดการเอาใจใส่ดูแล 
12. การคมนาคม  ขากงบประมาณในการดำเนินงานปัญหาถนนเส้นทางคมนาคมไม่สะดวก 
13. ไฟฟ้าแสงสว่างไม่ทั่วถึงครอบคลุมพ้ืนที่ภายในตำบลหนองตาดใหญ่ 
14. ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุตามบริเวณทางแยก  ทางโค้ง  ทางเชื่อม  ทให้ประชาชนได้รับ 

ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  3  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง  

2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ บริการชุมชนและ
สังคม 

-สังคมสงเคราะห์ 
-การศึกษา 
-สร้างความเข้มแข็ง
และชุมชน 
-ศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ- 
-แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
-แผนงาน
สาธารณสุข 
-แผนงานเกษตร 
-แผนงานงบกลาง 
 

สำนักปลัด 
สวัสดิการ 
กองการศึกษา 

 

3 บริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่
ดี 

-บริการจัดการ 
-การดำเนินงานอ่ืน ๆ 

-บริหารงานทั่วไป 
-งบกลาง 

สำนักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการ 
 

 

4 การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยื่น 

-บริการชุมชนและ
สังคม 
-การเศรษฐกิจ 
-การดำเนินการอ่ืน ๆ 

-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองคลัง 
สำนักปลัด 
กองช่าง 

รพ.สต.หนองจะ
บก 
-พม.จ. 
นครราชสีมา 

5 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ การเศรษฐกิจ การเกษตร กองสวัสดิการ
สังคม 

 

6 การพัฒนาการท่องเที่ยว - บริการชุมชนและ
สังคม 
-การเศรษฐกิจ 

-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 
-การเกษตร 
 

สำนักปลัด 
กองสวัสดิการ
สังคม 

 

รวม 6   ยุทธศาสตร์ ๕  ด้าน 10  แผนงาน 5  กอง  
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 

 
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ป ี

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  กอ่สร้างและ
ซ่อมปรับปรุงสะพาน  ทางเท้า  ซุ้ม
ประตู  ปา้ยรั้ว  อาคาร  ลานกีฬา  และ
ศาลาเอนกประสงค์ 
 

132 61,425,000 132 61,425,000 132 61,425,000 132 61,425,000 132 61,425,000 660 307,125,000 

1.2 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง
ซ่อมแซมปรับปรุงระบายน้ำ 

38 11,350,000 38 11,350,000 38 11,350,000 38 11,350,000 38 11,350,000 190 56,750,000 

1.3  แนวทางการพัฒนา  การขยายเขต
ไฟฟ้าและติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมซ่อมบำรุงรักษา / ปรับปรุง 

29 6,410,000 29 6,410,000 29 6,410,000 29 6,410,000 29 6,410,000 145 3,205,000  

1.4  แนวทางการพัฒนา  กอ่สร้าง
ระบบประปา  วางท่อส่งเสริมเช่ือมโยง
ชลประทาน  ก่อสร้างฝายทำนบกั้นน้ำ  
ชุดลอก ขุดสระ  พัฒนาแหล่งน้ำคลอง
ส่งน้ำ 

50 17,550,000 50 17,550,000 50 17,550,000 50 17,550,000 50 17,550,000 250 87,750,000 

รวม 249 96,735,000 249 96,735,000 249 96,735,000 249 96,735,000 249 96,735,000 1,245 483,675,000 
2.  สร้างสังคมให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีอยูร่่วมกันอย่างมีความสุข 
2.1 แนวทางการพัฒนา  สังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ตดิ
เช้ือเอดส์ ผู้พิการ  และจัดให้มีและเพิ่ม
ศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

53 14,910,400 53 14,910,400 53 14,910,400 53 14,910,400 53 14,910,400 265 74,552,000 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.07 
 



 
 

 ยุทธศาสตร์ / แนวทางการ
พัฒนา 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ป ี
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

2.2 แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน 

6 418,000 6 418,000 6 418,000 6 418,000 6 418,000 30 2,090,000 

2.3 แนวทางการพัฒนา  การสนับสนุน
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 

3 230,000 3 230,000 3 230,000 3 230,000 3 230,000 15 1,150,000 

2.4  แนวทางการพัฒนา  การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย / อุบัติเหตุจราจร
ทางถนน 

22 3,950,000 22 3,950,000 22 3,950,000 22 3,950,000 22 3,950,000 110 19,750,000 

2.5  แนวทางการพัฒนา  การสร้าง
สุขภาพการรักษาพยาบาล  การป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรค
ไม่ติดต่อการฟื้นฟูสุขภาพประชาชน 

9 1,435,000 9 1,435,000 9 1,435,000 9 1,435,000 9 1,435,000 45 7,175,000 

2.6 แนวทางการพัฒนา  การปอ้งกันและ
แก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 

5 300,000 5 300,000 5 300,000 5 300,000 5 300,000 25 1,500,000 

2.7 แนวทางการพัฒนา การณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์เพือ่ปลูกจิตสำนึกด้าน
คุณธรรม / จริยธรรมแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 10 500,000 

2.8  แนวทางการพัฒนา  การสนับสนุน
และส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัด
กิจกรรมทางพุทธศาสนา 

6 400,000 6 400,000 6 400,000 6 400,000 6 400,000 30 2,000,000 

รวม 106 21,746,400 106 21,746,400 106 21,746,400 106 21,746,400 106 21,746,400 280 108,717,000 
3.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบา้นเมืองที่ดี 
3.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม
ศักยภาพของท้องถิ่นตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดี 

16 3,580,000 16 3,580,000 16 3,580,000 16 3,580,000 16 3,580,000 80 22,450,000 

3.2  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนา
เทคโนโลยี  และบุคลากรให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้อง 

 3 700,000  3 700,000  3 700,000  3 700,000  3 700,000 15 17,900,000 

 
 
 
 
 



 
 

 ยุทธศาสตร์ / แนวทางการ
พัฒนา 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ป ี
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

3.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

4 210,000 4 210,000 4 210,000 4 210,000  210,000 20 1,050,000 

รวม 23 4,490,000 23 4,490,000 23 4,490,000 23 4,490,000 23 4,490,000 115 22,450,000 
4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอยา่งยัง่ยืน 

18 3,986,000 18 3,986,000 18 3,986,000 18 3,986,000 18 3,986,000 90 19,930,000 

4.1 แนวทางการพัฒนา  การกำจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏกิูลรวม และการจัดตั้ง
ศูนย์กำจัดขยะระดับตำบล 

9 3,556,000 9 3,556,000 9 3,556,000 9 3,556,000 9 3,556,000 45 17,780,000 

4.2 แนวทางการพัฒนา  การจัดการการ
บำรุงรักษาและการเพิ่มพื้นที่ปา่ไม้การใช้
ประโยชน์จากปา่ไม้ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 170,000 5 170,000 5 170,000 5 170,000 5 170,000 25 850,000 

4.3 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนและ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์
สิ่งแวดล้อมและการประหยักพลังงาน 

2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 10 300,000 

รวม 18 3,986,000 18 3,986,000 18 3,986,000 18 3,986,000 18 3,986,000 90 19,930,000 
5.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบ
และเพิ่มศักยภาพการผลิตผลผลิตด้าน
การเกษตรอินทรีย ์

5 728,000 5 728,000 5 728,000 5 728,000 5 728,000 25 3,640,000 

5.2 แนวทางการพัฒนา  การ
ประชาสัมพันธแ์ละรงค์ให้เกษตรกรมีความ
เช่ือมั่นในการเกษตรอินทรีย์แทนปุย๋
วิทยาศาสตร์ 

1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000 

รวม 6 758,000 6 758,000 6 758,000 6 758,000 6 758,000 30 3,790,000 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ยุทธศาสตร์ / แนวทางการ
พัฒนา 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  4 ป ี
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

6.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
6.1 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรมและทอ่งเที่ยว
เชิงนเวศน์ 

14 1,500,000 14 1,500,000 14 1,500,000 14 1,500,000 14 1,500,000 70 7,500,000 

รวม 14 1,500,000 14 1,500,000 14 1,500,000 14 1,500,000 14 1,500,000 70 7,500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แนวทาง   การพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง สะพาน ทางเท้า  ซุ้มประตู  ป้าย รั้ว  อาคาร  ลานกีฬา และศาลาเอนกประสงค์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

อบต.หนองตาดใหญ่ 
1 โครงการทำถนนปลอดภัย  

บริเวณชุมชน/จุดเสี่ยง
อุบัติเหตุภายในตำบล 

เพื่อเสริมสร้างความ
ปลอดภัยบนท้องถนน
บริเวณชุมชน/จุดเสี่ยง
อุบัติเหตุ 

กอ่สร้าง/ติดตั้งสัญญา
เตือนจราจร,ป้ายเตือน
จราจร,ตีเส้นจราจร ,เนิน
ชะลอความเร็ว ฯลฯ (ตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด) 

300,000 300,00 300,000 300,000 300,000 อุบัตเิหตุบนท้อง
ถนน บริเวณ
ชุมชน/จุดเสี่ยง
อุบัติเหตุ 
 

ประชาชนมีวินัย
จราจรและถนน
บริเวณชุมชนเกิด
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการตรวจสอบแนว
เขตท่ี/ทางสาธารณะ
ภายในตำบล 

เพื่อสำรวจและป้องกัน
การบุกรุกท่ี/ทาง
สาธารณะท่ีประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

ตรวจสอบท่ี/ทาง
สาธารณะภายในตำบล 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปัญหาการลุกล้ำ
ท่ี/ทางสาธารณะ
ลดลง 

ประชาชนได้รับการ
ปกป้องจากลุกล้ำท่ี/
ทางสาธารณะซ่ึงใช้
ประโยชน์ส่วนร่วม 
 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างวงเวียน 
บริเวณหน้าวัดหนองจะบก  
หมู่  3  
 

เพื่อลดการอุบัติเหตุ ก่อสร้างวงเวียนบริเวณ
หน้าวัดหนองจะบก หมู่  3 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ลดอุบัติเหตุ
บริเวณทางแยก
ลดลง 
 

บริเวณทางแยกมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

4 โครงการสร้างอาคาร
สำนักงาน ท่ีทำการ อบต.
หนองตาดใหญ่ 

เพื่อรองรับการบริการ
และเอื้ออำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนผู้
มาติดต่อราชการ 

ก่อสร้างอาคารสำนักงานท่ี
ทำการ อบต. หนองตาด
ใหญ่ 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อ
สถานท่ีติดต่อ
ราชการเพิ่มขึ้น 

อาคารสำนักงานท่ี
ทำการ อบต.หนอง
ตาดใหญ่ สามารถ
รองรับการยบริการ
และเอื้ออำนวย
ความสะดวกแก่
ประชาชน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แนวทาง   การพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง สะพาน ทางเท้า  ซุ้มประตู  ป้าย รั้ว  อาคาร  ลานกีฬา และศาลาเอนกประสงค์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

อบต.หนองตาดใหญ่ 
5 โครงการก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์ ท่ีทำการ 
อบต.หนองตาดใหญ่ 

เพื่อเป็นสถานรองรับใน
การจัดการประชุม/จัด
โครงการ/กิจกรรมของ 
อบต.หนองตาดใหญ่ 

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ท่ีทำการ 
อบต.หนองตาดใหญ่ 
(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อ
สถานท่ีติดต่อ
ราชการเพิ่มขึ้น 

อาคารสำนักงานท่ีทำ
การ อบต.หนองตาด
ใหญ่ สามารถรองรับ
การยบริการและ
เอื้ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างโรงจอด
รถท่ีทำการ อบต. หนอง
ตาดใหญ่ 
 
 

เพื่อใช้สำหรับอำนวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ  และบุคลากร
ของ อบต.หนองตาด
ใหญ่ 

ก่อสร้างโรงจอดรถ ท่ีทำ
การ อบต. หนองตาด
ใหญ่ (ตามแบบ  อบต. 
กำหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อ
สถานท่ีติดต่อ
ราชการเพิ่มขึ้น 

อบต.หนองตาดใหญ่มี
โรงจอดรถท่ีได้
มาตรฐาน  ปลอดภัย
และเอื้ออำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 

กองช่าง 

7 โครงการก่อต่อเติมอาคาร
สำนักงาน ท่ีทำการ อบต.
หนองตาดใหญ่ 

เพื่อรองรับการบริการ
และเอื้ออำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนผู้
มาติดราชการ 

ต่อเติมอาคารสำนักงาน
ท่ีทำการ อบต.หนอง
ตาดใหญ่ (ตามแบบ
อบต.กำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อ
สถานท่ีติดต่อ
ราชการเพิ่มขึ้น 

อาคารสำนักงานท่ีทำ
การ อบต.หนองตาด
ใหญ่  สามรถรองรับการ
บริการและเอื้ออำนวย
ความสะดวกแก่
ประชาชน 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน 
ท่ีทำการ อบต.หนองตาด
ใหญ่ 

เพื่อรองรับการบริหาร
และเอื้ออำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนผู้
มาติดต่อราชการ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสำนักงาน ท่ีทำ
การ อบต.หนองตาด
ใหญ่ (ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อ
สถานท่ีติดต่อ
ราชการเพิ่มขึ้น 

อาคารสำนักงานที่ทำการ 
อบต.หนองตาใหญ่ 
สามารถรองรับการบริการ
และเอื้ออำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แนวทาง   การพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง สะพาน ทางเท้า  ซุ้มประตู  ป้าย รั้ว  อาคาร  ลานกีฬา และศาลาเอนกประสงค์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

อบต.หนองตาดใหญ่ 
9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารห้องประชุม อบต.
หนองตาดใหญ ่

เพื่อเป็นสถานที่รองรับใน
การจัดการประชุม/จัด
โครงการ/กิจกรรม ของ 
อบต.หนองตาดใหญ ่

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สำนักงาน อบต.หนองตาด
ใหญ่ (ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
สถานที่ติดต่อ
ราชการเพิ่มขึ้น 

อาคารห้องประชุม อบต.
หนองตาดใหญ่ สามารถ
รองรับการบริการและ
เอื้ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน 

กองช่าง 

10 โครงการต่อเติม/ปรับปรุง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองตาดใหญ ่

เพื่อต่อเติม/ปรับปรุง
สถานที่ศึกษาให้มีความ
พร้อมในการรองรับด้าน
การเรียนการสอนและการ
สร้างพัฒนาการเรียนแก่
เด็กนักเรียน 

ต่อเติม/ปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
หนองตาดใหญ่ (ตามอบ
บอบตกำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ศพด.ที่ได้มาตรฐาน
มีพื้นที่ใช้สอย
เพิ่มขึ้น 

ศพด. มีความเหมาะสม 
และมีความพร้อมสำหรับ
การเรียนการสอนการ
สร้างพัฒนาการเรียรู้แก่
เด็กนักเรียน 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณที่ทำการ อบต.หนอง
ตาดใหญ่ 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณที่ทำการ อบต.
หนองตาดใหญ่ ให้
เหมาะสมและสวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
(ปรับปรุงรั้ว ,ทาสีอาคาร, 
ทาสีรั้ว,ปลูกต้นไม้ฯลฯ) 
บริเวณที่ทำการ อบต. 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สภาพภูมิทัศน์
บริเวณที่ทำการ 
อบต.หนองตาด
ใหญ่ 

สภาภูมิทัศน์ อบต.หนอง
ตาดใหญ่ มีความสะดาด
สวยงามและนา่มอง 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต
เสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หนองตาดใหญ ่

เพื่อก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็กที่ได้มาตรฐานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

รั้วคอนกรีต จำนวน 1  
แห่ง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กที่ได้
ดำเนินการปรับปรุง
มาตรฐาน 

เป็นการปรับปรุง ศพด.ให้
มีมาตรฐานและมีความ
ปลอดภัย สำหรับเด็ก 

กองช่าง 

 โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน   
หมู่  1 -  หมู 9 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

ตามแบบท่ี อบต.
กำหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เพิ่มปริมาณน้ำใต้
ดิน 

ประชาชนมีน้ำใช้ตลอด
ปี 

สำนักปลัด/
กองช่าง 
 
 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แนวทาง   การพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง สะพาน ทางเท้า  ซุ้มประตู  ป้าย รั้ว  อาคาร  ลานกีฬา และศาลาเอนกประสงค์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

อบต.หนองตาดใหญ่ 
13 โครงการก่อสร้างสนาม

เด็กเล่นสร้างปัญญา 
ส่งเสริมพัฒนาเด็ก
ครอบคลุมท้ัง 4 ด้าน 
โดยผ่านการเล่น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต. หนองตาดใหญ่  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ได้ดำเนินการ
ปรับปรุง
มาตรฐาน 

เด็กมีความสุขได้รับการ
พัฒนาสมองจากการ
เคลื่อนไหวทุกด้าน
เหมาะสมตามวัย 

กองช่าง 

14 โครงการติดตั้งรั้วตาข่าย
สนามเด็กเล่น 

เพื่อปรับปรุงให้อาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองตาดใหญ่ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปรับปรุง
มาตรฐาน 

เด็กก่อนวัยเรียนได้รับ
การบริการท่ีได้
มาตรฐานและปลอดภัย 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แนวทาง   การพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง สะพาน ทางเท้า  ซุ้มประตู  ป้าย ร้ัว  อาคาร  ลานกีฬา และศาลาเอนกประสงค์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

หมู่ที่  1           
15 ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้า

บ้าน นางทองมี  ก้อนอิฐ  ไป
ทางนา  นายทองใส    ศรีกอง
คาม  

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  500 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

16 ก่อสร้างถนน คสล. จากบรเิวณ
นา  นายทองใส     ศรีกองคาม  
ไปทางหมู่  7 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว  800 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

17 ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้า
บ้าน นายสุชาติ  พลดงนอก ไป
ทาง นา นางจูม  พลดงนอก  

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว  800 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

18 ก่อสร้างถนนดิน จาก นา นาง
กิตติมา ปากวิเศษ ไปทาง นา 
นายสุพรรณ นำพา 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 5.00  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

19 ทำทางม้าลายหน้าโรงเรียนบ้าน
หนองตาด 

เพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียนและ
ประชาชนผู้ใช้รถใช้
ถนน 

ทางม้าลาย 1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ทางม้ายลาย 1 
แห่ง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 ซ่อมแซมถนน คสล.จากหนา้
โรงเรียนบ้านหนองตาด  ไปถึง
เมรุวัดบา้นหนองตาดใหญ่  

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 5.00  เมตร 
ยาว  300  เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 
 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แนวทาง   การพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง สะพาน  ทางเท้า  ซุ้มประตู  ป้าย ร้ัว  อาคาร ลานกีฬา  และศาลาเอนกประสงค ์
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

หมู่ที่ 1 
20 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 1 จากสี่แยก 

นา นางจูม  พลดงนอก  ไปทาง นา นาย
เสาร์  ทุมวารีย์   

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง  6.00 เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

21 ก่อสร้างถนน คสล.(ขยายขอบทางเดิม
สองข้าง) หมู่ท่ี 1 เชื่อมเส้นเดิม จาก บ้าน 
นางเทียมใจ  พลดงนอก  ไปทาง บ้าน 
นางพิไลวรรณ  พลดงนอก   

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 

ข้างละ  1  เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

22 ก่อสร้างถนน คสล. จากสี่แยกเมรุวัด
หนองตาดไปทางนา นางจูม  พลดงนอก 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง  5.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

23 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านทุกเส้นทาง 
 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

24 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่  หมู่ ท่ี 
1  ทุกเส้นทาง 
 
 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 ก่อสร้างถนนดินจากสวนนายบุญเลี้ยง  
ถึงหน้าบ้านนางพิไลวรรณ  พลดงนอก 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง  5.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

แบบ ผ. 02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แนวทาง   การพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง สะพาน ทางเท้า  ซุ้มประตู  ป้าย ร้ัว  อาคาร  ลานกีฬา และศาลาเอนกประสงค ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่  2 
25 โครงการก่อสร้างถนนดิน

พร้อมหินคลุก จากนา นาง
สังวาล  พันชัยเพชร  ไป
ทางถนนลาดยางไปทาง
บ้านเมืองสูง(พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำจำนวน 7 ท่อน) 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว  300 เมตร 
หนาเฉลี่ย  1.00เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง/
แผนชุมชน 

26 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกจากนา บ่อขยะเก่าไป
ทางนา นายเคน  พลดง
นอก 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว  300 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง/
แผนชุมชน 

27 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกจากถนนลาดยางข้าง
นา นายทองดี ฤทธ์สิงห์ 
ไปทางนา นายบุญจงษ์  
ชวดนอก 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว  300 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง/
แผนชุมชน 

28 ก่อสร้างถนน คสล.จาก
ข้างนา นายทองสุข แร่กา
สินธุ์ ไปทางบ้านเมืองสูง 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง  5.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 
 

กองช่าง/
แผนชุมชน 

 
 

 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แนวทาง   การพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง สะพาน  ทางเท้า  ซุ้มประตู  ป้าย ร้ัว  อาคาร ลานกีฬา  และศาลาเอนกประสงค์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่  2           
29 ถนน คสล. บ้านนายอดุม แสนศรี 

ไปทางถนน คสล. รอบหมู่บ้าน 
เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว  3,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร 

300,000 
 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

30 ก่อสร้างถนนหินคลุกจากโคก
หนองแสบงไปทาง หน้าโรงเรียน
บ้านเมืองสูง 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว  3,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

31 ก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามแยก
หัวฝายเทิงไปทางเขตตำบลหนอง
หว้า 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง5.00 เมตร 
ยาว  3,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

32  ก่อสร้างถนนหินคลุกจาก นา นาง
พรทิพย์  ศรีชุม ไปทาง นา นาง
ทองอินทร์  ศรีชุม 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  700 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 ก่อสร้างถนน คสล. จากนา นาย
อุดม  แสนศรี(เส้นรอบหมู่บ้าน) 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว  500 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แนวทาง   การพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง สะพาน  ทางเท้า  ซุ้มประตู  ป้าย ร้ัว  อาคาร ลานกีฬา  และศาลาเอนกประสงค ์
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

257 
(บาท) 

หมู่ที่ 2 
34 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 

ภายในหมู่บ้านหนองตาด 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

ตามแบบท่ี อบต. กำหนด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

35 ก่อสร้างถนนลาดยางทับ คสล.
พร้อมลาดไหล่ทางถึงกำแพงบ้าน
จากบ้าน  นางพรทิพย์  ศรีชุม  ไป
ทาง สามแยกบ้านนายเคน  พลดง
นอก 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

ตามแบบ อบต. กำหนด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

36 ก่อสร้างถนนลาดยางทับ คสล.
พร้อมลาดไหล่ทางจากบ้าน นาย
ศราวุธ  แสนศรี ไปทางบ้าน นางวิ
ลารัตน์  โยเหลา 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

ตามแบบ อบต. กำหนด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

37 ก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามแยก
นา นางสังวาล พันชัยเพชร  ไปทาง
นา นายมองสา ธูปไธสง 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 700 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

38 ก่อสร้างถนนหินคลุกจากเส้นโคกแส
บงจากนา นายสำราญ  แสนศรี  ไป
ทางนา นายทองสา  รูปไธสง 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 700 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

39 ก่อสร้างถนนดินจากนา นายดี  ชัย
นาม  ถึงนา นายสม  ศรีระ 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 700 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

แบบ ผ. 02 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง สะพาน ทางเท้า  ซุ้มประตู  ป้าย ร้ัว  อาคาร  ลานกีฬา และศาลาเอนกประสงค์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่ 3           
40 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน 

คสล. แยกตู้ยามไปทางหลังเมรุ
วัดหนองตาดใหญ ่
 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  3,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

41 โครงการก่อสร้างถนนดินข้าง
สวน นางม้วน  บุไธสง  ไปทาง
บ้านหัวนาคำ 
 
 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  3,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.40  
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อ
จากจุดเดิมไปทางฝายใต ้
 
 
 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  3,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

43 โครงการก่อสร้างถนนดินบริเวณ
นา  นายสมัย       น้อยลุน  ไป
ทางนา นางนฤชล  อุทัยรัตน์ 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  3,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.40
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 ก่อสร้างถนนหินคลุกหลังฝายลำ
ห้วยต้นโพธ์ิจากนา นายเคน  โต
นา  ถึงเขตบ้านดอนดู่  ต.สดีา 
ฝั่งตะวันตก 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  500 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.40
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 

แบบ ผ. 02 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง สะพาน ทางเท้า  ซุ้มประตู  ป้าย รั้ว  อาคาร  ลานกีฬา และศาลาเอนกประสงค์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่ 3           
44 โครงการก่อสร้างถนนหิน

คลุกต่อจากจุดเดิมไปทางนา 
นายหล่า  นาคเหนือ 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  3,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

45 ถนนหินคลุก นายทองรัตน์ 
ร้อยลุน ไปถึงบ้านดู่ ต.สีดา 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  3,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

46 โครงการก่อสร้างถนนหลัง
ฝายจากนา นายเคน  โตนา  
ไปทางบ้านดอนดู่  ตำบลสี
ดา  ทั้งสองฝั่งลำห้วยต้นโพธิ์ 
 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  3,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

47 ก่อสร้างถนนหินคลุกจาก นา 
นายทองรัตน์  ดีชัยชนะ ไปทาง
บ้านดอนดู่ ตำบลสดีา 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  3,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 
 

 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แนวทาง   การพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง สะพาน  ทางเท้า  ซุ้มประตู  ป้าย ร้ัว  อาคาร ลานกีฬา  และศาลาเอนกประสงค์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่ 3           
 
48 

ซ่อมแซมถนน  คสล.  บริเวณ
หน้าบ้านนางนิตยา ลาเฟื้อย  ไป
ทางร้านค้าชุมชน 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  300 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

49 ก่อสร้างถนนดินหลังคลองอีสาน
เขียวจากนา นายสวาส สงสุแก 
ไปทางนา ไปทางบ้านดู่ตำบลสี
ดา(ทั้งสองฝั่ง) 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  3,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

50 ก่อสร้างถนนดินจากหลัง รพ.
สต.หนองจะบก ไปทาง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

51 ก่อสร้างถนนหินคลุกจาก นา
นายสมพงษ์  นาคโนทศ ไปทาง
นา นายเคน โตนา 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว  1,500 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

52 ก่อสร้างถนนหินคลุกจากโคก
หนองสองห้องไปนา นายหล่า  
นาคเหนือ 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว  500 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.40 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แนวทาง   การพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง สะพาน  ทางเท้า  ซุ้มประตู  ป้าย ร้ัว  อาคาร ลานกีฬา  และศาลาเอนกประสงค์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่  3 
53 ก่อสร้างถนนหินคลุกจากนา         

นายบุญชู  แร่กาสินธุ์ ไปทางนา       
นายหล่า นาคเหนือ 
 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  3,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 

300,00
0 

300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

54 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน จากวัดป่า
เทพนิมิตรสุขสวสัดิ์ ไปทางหนอง
ฝายใต ้
 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  3,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 

300,00
0 

300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

55 ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ไปทางวัดป่าเทพ
นิมิตสุขสวัสดิ์ เชื่อมถนนลาดยาง 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  300 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 

300,00
0 

300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

56 ก่อสร้างถนน คสล. จากข้างวัดน้อย
ไปทางศูนย์ปัฏิบตัิธรรม 
(หนองฝายใต้) 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  300 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 

300,00
0 

300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

57 ถนน คสล. หน้าบ้านนายทองอินทร์ 
ศรีชุม ไปทางบ้านนายสว่าง สงสุแก  

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 4.5 เมตร 
ยาว  70 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 

     มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

58 ถนน คสล. จากหน้าบา้นนางบุษบา 
ปะการโธ ไปทางข้างบ้านนายธงชัย 
คุ่มสุวรรณ  

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 
 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว  100 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 

     มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แนวทาง   การพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง สะพาน  ทางเท้า  ซุ้มประตู  ป้าย ร้ัว  อาคาร ลานกีฬา  และศาลาเอนกประสงค์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่  4 
59 ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย

ชัยยู  คงอามาตย์  ไปทางวัดหัวนา
คำ 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

ยาว 50  เมตร 
กว้าง  4  เมตร 
หนา  10 ซม. 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

60 ก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยก
บ้านนายสาย  เทพรักษา  ถึงหน้า
บ้านประกอบ  บุราณรมย ์

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

ยาว 150 เมตร        
กว้าง  4  เมตร 
หนา 10 ซม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

61 ก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยก
ปากทางหมู่บ้าน ถึงนา นายสังวาล  
ปฏิสัตย ์

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว  2,000  เมตร 
หนา 15 ซม. 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

62 ก่อสร้างถนน คสล.จากสวนนาง
หลอด  ขิปประเม  ถึงนา นายสาย  
เทพรักษา 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง  4  เมตร 
ยาว  150 เมตร 
หนา 15 ซม. 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

63 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟาสติก 
จากหน้าวัดหัวนาคำ ถึงบ้าน 
นายวิชัย  ศรีชานิล 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง  5  เมตร   
ยาว  800  เมตร   
หนา  15 ซม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

64 ทำทางม้าลายหน้าโรงเรียนบ้าน
หนองตาด 

เพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียนและ
ประชาชนผู้ใช้รถใช้
ถนน 

ทางม้าลาย 1 แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ทางม้ายลาย 1 
แห่ง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แนวทาง   การพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง สะพาน  ทางเท้า  ซุ้มประตู  ป้าย ร้ัว  อาคาร ลานกีฬา  และศาลาเอนกประสงค์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่  4 
65 ก่อสร้างถนน คสล.จากนา นาง

หลอด  ขิปปะเม  ถึงสามแยกนา 
นายสาย  เทพรักษา 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง  4  เมตร 
ยาว  250 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

66 ก่อสร้างถนน คสล.จากสี่แยกนา 
นายสุรยิา  พลดงนอก  ถึงโสก
กระดิ่ง 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง  50  เมตร 
ยาว  350 เมตร 
หนา 15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

67 ก่อสร้างถนนดินหินนคลุกจากนา 
นายสุวรรณ  ปทุมมา ถึงนา นางหนู
จีน  ภู่เงินงาม 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง  5  เมตร   
ยาว  2,000  เมตร 
หนา 0.40 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

68 ก่อสร้างถนนดินหินคลุกจากสี่แยก
บ้าน นายประสิทธ์ิ  ฤทธิ์วิชัย  ถึงนา 
นางดาวเรือง  พลดงนอก 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง  4  เมตร         
ยาว  400  เมตร 
หนา 0.40 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

69 ก่อสร้างถนนดินหินคลุกจากนา นาง
นาตยา  มาทา  ถึงนา นายอ่อนสา  
แดงดอง(ทางไปบ้านเพ็ดน้อย) 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว  3,000  เมตร 
หนา 0.40 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

70 ซ่อมแซมถนน คสล. ข้างวัดหัวนาคำ
ทางทิศใต้  

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  50 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง สะพาน ทางเท้า  ซุ้มประตู  ป้าย ร้ัว  อาคาร  ลานกีฬา และศาลาเอนกประสงค์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่ 4 
71 ก่อสร้างถนนหินคลุกคันคูหนองฝาย

ใต้ประปาหมู่บ้านถึงฝายนำ้ล้น 
ชลประทานหนองฝายใต ้
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 4  เมตร 
ยาว 600 เมตร 
หนา 0.40 เมตร 

250,00 250,000 250,000 250,000 250,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

72 ก่อสร้างถนน คสล.รอบบรเิวณ
หนองฝายใต ้

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง  5  เมตร  
ยาว 1,000เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

73 เสรมิถนน คสล.จากนา นายสมาน  
เทียมศรี  ถึง นา นายนัน  จัดรอด 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

74 ก่อสร้างถนนดินหินคลุกจากนา นาย
สมาย  เทียมศรี  ถึงนา นายอุดม 
เลิมนา 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง  4  เมตร 
ยาว 2,500 เมตร 
หนา 0.40 เมตร 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

75 ก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้าน          
นางบัวเรือน  คำภิมลู ถึงบ้าน         
นายสิงห์  พนาจารย ์
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 4  เมตร 
ยาว 60 เมตร 
หนา 0.40 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

76 ขยายถนนดินหินคลุกบริเวณ
เส้นทางคันคู่หนองฝายใต ้

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 6  เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.40 เมตร 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 

  
แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง สะพาน ทางเท้า  ซุ้มประตู  ป้าย ร้ัว  อาคาร  ลานกีฬา และศาลาเอนกประสงค์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่  5 
77 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกจากบ้าน

นายอินรวัตน ์น้อยเสนา ไปทางบ้านนาย
นครินทร์ โพธิ์พันธ์ไม้ 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 
 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.40 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีเส้นทางคมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

78 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบา้น
นายปรีบา  นวมโคกสูง  ถึงสามแยกบ้าน 
นายสมชัย  โวแสง 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 
 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

79 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสี่แยก
ป้อมยามไปทางหนองจะบก  ไปทางบ้าน 
นายประสิทธิ  ทรงเพ็ง  ถึงถนนลาดยาง
ไปทางบ้านหินแห ่ตำบลสีดา 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

80 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสี่แยก
หลังบ้านกำนันถนอม  พลดงนอก  ไปทาง
บ้านนายใส  ศรีชุม 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

81 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากโรงสี 
นายสมบัติ  ศรีชุม  ถึงนา  นายธีรพงษ ์ 
แสนศรี 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.40 เมตร 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

82 ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากหน้าวัดดอน
เต็ง ไปถึงโรงสี นายสมบัติ  ศรีชุม  

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.40 เมตร 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 

  
แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง สะพาน ทางเท้า  ซุ้มประตู  ป้าย รั้ว  อาคาร  ลานกีฬา และศาลาเอนกประสงค์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่  5 
88 ก่อสร้างถนน คสล. จากสี่แยก บ้าน 

นางหนู ทัพละคร ไปยังศาลปู่ตา 
 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  300 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 ก่อสร้างถนนหินคลุกจากหนองฝาย
ใหญ่ทางตำบลสีดา 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 
 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.40 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 
 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

89 ก่อสร้างถนนหินคลุกจากศาลปู่ตา
หนองฝายใหญ่  ไปทางหนองตาดใหญ่ 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 
 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.40 เมตร 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 
 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

90 ก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามแยกนา 
นายทองพิษ  ปฏิทันโด  ถึงบ้านหินแห่ 
 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีเส้นทางคมนาคมท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 
 
 
 
 

  
แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง สะพาน ทางเท้า  ซุ้มประตู  ป้าย รั้ว  อาคาร  ลานกีฬา และศาลาเอนกประสงค์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่  6 
 ก่อสร้างถนน คสล.  ต่อจากท่ีเดมิ

จากศาลปูต่านา นายบรรหาร        
คำโม  ไปถึงสี่แยกนา นายทองรัตน์  
สังฆะสีทา 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 
 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 
 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 ก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้าน นาย
ด้วง  กลางนอก  ไปถึงฝายน้ำล้น
คลองอีสานเขียว 
 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 
 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.40 เมตร 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 
 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 ปรับปรุงถนน คสล. จากหน้าบ้าน
นางระบำ  ดวงกลาง  ไปถึงโรงสี
ชุมชน 
 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 
 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 
 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 ปรับปรุง ถนน คสล. จกาสี่แยกบา้น
นางดวงปี  เกตุกุ้มศรี  ไปถึงสาม
แยกบ้านนายสมจิต  ศรีบญุเรือง 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 ปรับปรุงถนน คสล.จากแยกบ้าน 
นางระบำ  ดวงกลาง  ไปถึงหน้าเมรุ
วัดศิลาวาส 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 
 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15เมตร 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 
 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

  
แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง สะพาน ทางเท้า  ซุ้มประตู  ป้าย รั้ว  อาคาร  ลานกีฬา และศาลาเอนกประสงค์ 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่  6 
 ปรับปรุงถนน คสล. จากสี่แยกบ้าน 

นางอุไร  ธนะสิทธิ์  ไปถึงสามแยก
บ้าน นางสมหมาย  ทิพย์พิชัย 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 
 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 
 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. จากสี่
แยกบ้าน นางหนู  ทัพละคร  ไปถงึ
หน้าบ้านนายด้วย  กลางนอก 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 ปรับปรุงถนน คสล.จากรา้นค้า
ชุมชนไปถึงบ้าน นางบู่  อินทับทิม 
 
 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 
 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 
 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 ปรับปรุงถนน คสล. จากบ้านนาย
บุญส่ง  ทิพย์พิชัย  ไปถึงนา นาย
จำรัส  พลรักษา 
 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 ก่อสร้างถนน คสล.จกาหน้าบ้าน
นายหนูพสน  ผินนอก  ไปถึงบ้าน
นายสิงหา  ลัตละคร 
 
 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน
และสะดวกในการ
คมนาคม 
 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 
 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

  
แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง สะพาน ทางเท้า  ซุ้มประตู  ป้าย รั้ว  อาคาร  ลานกีฬา และศาลาเอนกประสงค์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่  6 
83 ก่อสร้างถนนดินจาก นายกฤติเดช  

แคนบุญจันทร์  ไปทางฝายน้ำล้นนา 
นายสุรพันธ์  ธะนะสิทธ์ิ  
 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 
 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.40 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

84 ก่อสร้างถนนดิน ด้านทิศใต้ จาก
บ้านนายด้วง กลางนอก ไปทางบ้าน
หญ้าคา 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  300 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

85 ก่อสร้าง ถนน  คสล. จากป้อมยาม 
หมู่ 6 ไปทางนา นายกฤติเดช   
แคนบุญจันทร์  
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 
 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  300 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

86 ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากท่ีเดมิ
บริเวณวดัน้อยไปทาง หน้าบ้าน 
นายด้วง  กลางนอก  
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 
 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  300 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร 
 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 

  
แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แนวทาง   การพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง สะพาน  ทางเท้า  ซุ้มประตู  ป้าย รั้ว  อาคาร ลานกีฬา  และศาลาเอนกประสงค์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หมู่ที่  6           
91 ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากท่ี

ถนน คสล. เดิม  บริเวณนา นาง
ดวงกมล  คำวงษ์  ไปทางสี่แยก
นา  นายทองรัตน์  สังฆสีทา 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  300 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

92 ก่อสร้างถนนหินคลุกจากนา       
นางละมัย  ไชสงค์  ไปยัง
ฝากกค้อ 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  300 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่าง/แผนชุมชน 

93 ก่อวร้างถนนหินคลุกจากนา 
นายกฤติเดช  แคนบุญ
จันทร์  ไปยังฝายน้ำล้น
บริเวณนา นายสุรพันธ์       
ธนสิทธิ ์

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  300 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่าง/แผนชุมชน 

94 ยกระดับถนน คสล. บริเวณ
บ้านนายบุญกอง  ทิพพิชัย
ไปทางบ้าน นางบุษบา     
ซาตัน 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว  100 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่าง/แผนชุมชน 

 แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แนวทาง   การพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง สะพาน  ทางเท้า  ซุ้มประตู  ป้าย รั้ว  อาคาร ลานกีฬา  และศาลาเอนกประสงค์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หมู่ที่  6           
95 ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน

นางสมหมาย ทิพพิชัย ไป
ทางฝาย กกค้อ 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  300 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

96 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกจากสามแยกนา นาง
เคน  ไชยสงค์ ไปทางฝาย
กกคร้อ 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  300 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

97 ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจาก
ถนนเดิม จากนา นางยง  
นาละคร ไปทางบ้านดอน
เต็ง 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  1000 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

98 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน
นายกว้าง  รักษาภักดี ถึง
บ้าน นายเสถียร แคนบุญ
จันทร์ 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  300 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 

 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แนวทาง   การพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง สะพาน  ทางเท้า  ซุ้มประตู  ป้าย ร้ัว  อาคาร ลานกีฬา  และศาลาเอนกประสงค์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หมู่ที่  6 
99 ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน 

คสล.เดิมจากหน้าบ้าน นายหนู  
ผินนอก  ถึงหน้าบ้าน นายอุดม  
กำเนิดบุญ 
 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  30 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

100 ซ่อมแซมถนนแอสฟาสติก         
จากบ้านดอนสะแบงไปทางบ้าน
หญ้าคา 
 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ตามแบบท่ี อบต.
กำหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

101 ก่อสร้างถนน คสล. จากนา นาง
ละมัย  ไชยสงค์  ไปทางฝายกก
ค้อ 
 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  300 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 

 แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง สะพาน ทางเท้า  ซุ้มประตู  ป้าย รั้ว  อาคาร  ลานกีฬา และศาลาเอนกประสงค์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่ 7 
102 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. รอบ

หมู่บ้าน 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 
 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

100 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจาก
นานายขุนทอง  ไปทางนา นายผล  
ราศี รอบสระดินแดง 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.40 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

101 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจาก
นา นางเทียมใจ  พลดงนอก  ไป
ทางนา นายบานเย็น  ศรีบุญเรือง 
พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณนา 
นายกิติพงษ์  แสงวงษ ์
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.40เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

102 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจาก
สามแยกนา นายสำรอง  กังขอน
นอกไปถึงนา นางเลี่ยม  ช่ืนนอก 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.40 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 
 

  
แบบ ผ. 02 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง สะพาน ทางเท้า  ซุ้มประตู  ป้าย รั้ว  อาคาร  ลานกีฬา และศาลาเอนกประสงค์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่ 7 
103 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก

นา นายวิเชียร  ศรีกองคาม  ถึง
นา นางวันเพ็ญ  บุญทัน 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

 

104 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้าน นางสุพิน  โสภณ  ถึงนา 
นางวันเพ็ญ  บุญทัน 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

 

105 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านนายโกวิท  นามชาลี  ถึงถนน
เชื่อมต่อ หมู่ 1 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

 

106 โครงการกอส่ร้างถนน คสล. จาก
สระดินแดง  ถึงคลองห้วยขี้เขียว 
เขตบ้านหนองพลวง 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

 

 
 
 

 

  
แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง สะพาน ทางเท้า  ซุ้มประตู  ป้าย รั้ว  อาคาร  ลานกีฬา และศาลาเอนกประสงค์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่ 7 
107 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก

บ้านนายชาตรี  เรืองเสนา  ถึง
บ้านโสกนกเต็นไปศาลปูต่า 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

108 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
บริเวณศาลปูต่า 
 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.40 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง สะพาน ทางเท้า  ซุ้มประตู  ป้าย รั้ว  อาคาร  ลานกีฬา และศาลาเอนกประสงค์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่ 8 
109 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจาก

ข้างบ้าน นายสมศรี  พลดงนอก  
ไปถึงคลองอีสานเขียว 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 5  เมตร  
ยาว  300  เมตร 
หนา  0.40  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

110 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้าน นายสมศรี  พลดองนอก  ไป
ทางคลองอีสานเขียว 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 5  เมตร  
ยาว  300  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

111 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านนางละออง  คำโนแก้ว  ไป
ทางสวนนางหนูบล  วัชโศก 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 5  เมตร  
ยาว  30  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

112 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก
สามแยกวดับ้านเมืองสูงวราราม 
(วัดป่า)  ไปถึงเขตติดต่อ  โรง
เหล็ก 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 5  เมตร  
ยาว 2,000  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

113 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจาก
สามแยกข้างบ้าน นางลำปาง  
ช่างเหล็ก  ไปทางป่าช้า(ตำบล
หนองหว้า) 
  

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 5  เมตร  
ยาว  300  เมตร 
หนา  0.40เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

  
แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง สะพาน ทางเท้า  ซุ้มประตู  ป้าย รั้ว  อาคาร  ลานกีฬา และศาลาเอนกประสงค์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่ 8 
114 โครงการขยายเขตถนน คสล. จาก

สามแยกหนา้บ้านนางลำนอง  แร่
กาสินธุ์  ไปทางหน้าบ้าน นายชาริ
นทร์  ชานอก 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง  1  เมตร 
ยาว 5,000  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

115 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจาก
หนองเทียมฝั่งตะวันออกและ
ตะวันตกไปทางเขตตำบลสีดา 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว 5,000 เมตร 
หนา 0.40เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

116 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม คสล.
เป็นถนนแอสฟัลท์ติก(ลาดยาง) 
ภายในหมู่บ้าน และคุ้มดอนกลาง 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว  5,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

117 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก 
หน้าบ้าน นายทอง  ทิพย์ลุนไป
ทางหนองสระใหญ ่

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

118 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจาก
บ้านอุไรพร  ศรีชุม  ไปทางนา 
นายเงิน  แสนวันด ี
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.40 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

  แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง สะพาน ทางเท้า  ซุ้มประตู  ป้าย รั้ว  อาคาร  ลานกีฬา และศาลาเอนกประสงค์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่ 8 
119 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจาก

หน้าโรงเรียนบ้านเมืองสูงไปถึง
ถนนมิตรภาพ 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว 1,500  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

120 โครงการก่อสร้างลาดยางจากบ้าน
บ้านหัวนาคำไปทางนายชารินทร์  
ชานอก ไปทางบ้าหัวนาคำ 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว 1,000  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

121 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจาก
หน้าบ้านนางลำปาง  ช่างเหล็กไป
หน้าวัดบ้านเมืองสูง 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว 1,500  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

122 โครงการปรับเกรดถนนหลังคลอง
อีสานจากหนองเทียมทาง
ตะวันออกและตะวันตกไปถึงเขต
ติดต่อตำบลสีดา 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว 2,000  เมตร 
หนา 0.40 เมตร 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

123 ก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามแยก
วัดเมืองสูงวราราม (วัดป่า) ไปทาง
โรงเหล็ก 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว 2,000  เมตร 
หนา 0.40 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

124 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
คลองอิสานเขียว จากหนองเทียม
ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกไป
ถึงเขตตำบลสีดา 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว 2,000  เมตร 
หนา 0.40 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

แบบ ผ. 02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทาง  การพัฒนาก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุง  รางระบายน้ำ  ท่อระบายน้ำ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   

หมู่ที่ 8 
1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคลอง

อีสานเขียวคุ้มดอนกลาง 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว 2,000  เมตร 
หนา 0.40 เมตร 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

2 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
จากบ้าน นางสุดใจ  แสงฮาด  
ถึงประตูวัดทางทิศเหนือ (สดุ
เขตวัด) 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว 2,000  เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

3 ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้าน 
นายวิวัฒน์  พรมนอก  ไปทาง
หนองฝายน้อย 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว 2,000  เมตร 
หนา 0.40 เมตร 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง สะพาน ทางเท้า  ซุ้มประตู  ป้าย ร้ัว  อาคาร  ลานกีฬา และศาลาเอนกประสงค์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่ 9 
 ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางรชั

ดา  ทินราช  ไปทางร้านค้าชุมชน   
เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว  500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 ก่อส้างถนน คสล. จากหนา้โรงเรียน
บ้านเมืองสูง  ไปทางโคกลา่ม ตำบล
สีดา 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง  5  เมตร   
ยาว 4,000  เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 ก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยก
บ้านนางอุไรพร  ศรีชุม  ไปวดัเมือง
สูง 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง  5  เมตร  
ยาว 1,500  เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 ก่อสร้างถนนลาดยางจากถนน
หมายเลข 2 ไปทางบ้านหนองจะบก 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว 2,000  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 ก่อสร้างถนนหินคลุกจากนา นาง
ถนอมวงศ์  ทิราช  ไปบ้าน นาย
อาคม  ตาลไธสง 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว 200  เมตร 
หนา 0.40เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 ก่อสร้างถนนหินคลุกจากหน้า
โรงเรียนไปบ้านดู่ ตำบลสีดา 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 400 เมตร 
หนา 0.40 เมตร 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 
 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุง สะพาน ทางเท้า  ซุ้มประตู  ป้าย ร้ัว  อาคาร  ลานกีฬา และศาลาเอนกประสงค์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่ 9 
 ก่อสร้างถนนหินคลุกจากนานาย

วิชัย  จิตนอก  ไปทางโคกล่าม 
เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว  2,000 เมตร 
หนา 0.40 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 ก่อสร้างถนนหินคลุกจากนา นาง
ทองไหล  วินไธสง  ไปทางนา 
นายแพง  แร่กาสิน 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว  3,000 เมตร 
หนา 0.40 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 ก่อสร้างถนนหินคลุกจากวัดเมือง
สูง  ไปหนองไข่เหี้ย 
 
 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว  2,000 เมตร 
หนา 0.40 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 ซ่อมแซมถนน คสล.จกาบ้านนาง
สมพร  ใจบุญ  ไปทางหนองเทียม 

เพื่อให้ถนนมี
มาตรฐานและสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง  3  เมตร  
ยาว  400  เมตร  
หนา 0.40 เมตร 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทาง  การพัฒนาก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุง  รางระบายน้ำ  ท่อระบายน้ำ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่  1 
13 ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้าน 

นางลำดวน  พลดงนอก  ถึง
หน้าวัดหนองตาดใหญ ่

เพื่อระบายน้ำไม่ให้เขา้
บ้านเรือนประชาชน 

กว้าง  0.40  เมตร 
ยาว  600  เมตร   
ลึก  0.40  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000  300,000  มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ำไดด้ีขึ้น
และป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

14 ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้าน
นางสาย  มาตมูล  ถึงบ้าน 
นางพิไลวรรณ  พลดงนอก 

เพื่อระบายน้ำไม่ให้เขา้
บ้านเรือนประชาชน 

กว้าง  0.40  เมตร 
ยาว  600  เมตร   
ลึก  0.40  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000  300,000  มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ำไดด้ีขึ้น
และป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

15 ก่อสร้างรางระบายน้ำจากสี่
แยกบ้านนางลำดวน  พลดง
นอก  ถึงหน้าบ้าน นายบุญ
โฮม  แวงวงศ์ 

เพื่อระบายน้ำไม่ให้เขา้
บ้านเรือนประชาชน 

กว้าง  0.40  เมตร 
ยาว  600  เมตร   
ลึก  0.40  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000  300,000  มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ำไดด้ีขึ้น
และป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

16 ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้าน 
นายสมบตัิ  แสนศรี  ไปถึง
บ้านนางจูม  พลดงนอก 

เพื่อระบายน้ำไม่ให้เขา้
บ้านเรือนประชาชน 

กว้าง  0.40  เมตร 
ยาว  600  เมตร   
ลึก  0.40  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000  300,000  มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ำไดด้ีขึ้น
และป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

17 ก่อสร้างรางระบายน้ำจากสี
แยกบ้านนางลำดวน  พงดง
นอก 

เพื่อระบายน้ำไม่ให้เขา้
บ้านเรือนประชาชน 

กว้าง  0.40  เมตร 
ยาว  600  เมตร   
ลึก  0.40  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000  300,000  มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ำไดด้ีขึ้น
และป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

18 ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้าน
นางไฮ  พลดงนอก  ไปถึงบ้าน
นายวิชัย  นนท์ติรัตน ์

เพื่อระบายน้ำไม่ให้เขา้
บ้านเรือนประชาชน 

กว้าง  0.40  เมตร 
ยาว  600  เมตร   
ลึก  0.40  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000  300,000  มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ำไดด้ีขึ้น
และป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทาง  การพัฒนาก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุง  รางระบายน้ำ  ท่อระบายน้ำ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่  2 
19 ลอกรางระบายน้ำจากบ้าน 

นางเลี้ยง  แสนศรี  ถึงบ้าน 
นางวุ่น  คำแสนตัน 
 
 

เพื่อระบายน้ำไม่ให้เขา้
บ้านเรือนประชาชน 

กว้าง  0.40  เมตร 
ยาว  600  เมตร   
ลึก  0.40  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000  300,000  มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ำไดด้ีขึ้น
และป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

20 ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม
วางท่อ คสล. จากบ้าน   นาย
พิเชษฐ์  คำชมพู  ไปทาง บ้าน 
นายอุบล   แก้วหนองห่าง 
 

เพื่อระบายน้ำไม่ให้เขา้
บ้านเรือนประชาชน 

กว้าง  0.40  เมตร 
ยาว  600  เมตร   
ลึก  0.40  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000  300,000  มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ำไดด้ีขึ้น
และป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

หมู่ที่  3 
21 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 

จากบ้าน นางเนาว์ ตั้งตระกลู 
ถึงบ้าน นายจันสอน  รามสีดา 
 

เพื่อระบายน้ำไม่ให้เขา้
บ้านเรือนประชาชน 

กว้าง  0.40  เมตร 
ยาว  600  เมตร   
ลึก  0.40  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000  300,000  มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ำไดด้ีขึ้น
และป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

22 ลอกรางระบายน้ำจากบ้าน 
นางจูมทอง พินโยทรัพย์ ถึง
บ้าน นางหนูจีน  มาล ี
 

เพื่อระบายน้ำไม่ให้เขา้
บ้านเรือนประชาชน 

กว้าง  0.40  เมตร 
ยาว  600  เมตร   
ลึก  0.40  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000  300,000  มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ำไดด้ีขึ้น
และป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทาง  การพัฒนาก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุง  รางระบายน้ำ  ท่อระบายน้ำ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่  3 
23 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จาก

บ้าน นางม้วย ถึงสระหนองจะบก 
เพื่อระบายน้ำไม่ให้เขา้
บ้านเรือนประชาชน 

กว้าง  0.40  เมตร 
ยาว  600  เมตร   
ลึก  0.40  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000  300,000  มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ำไดด้ีขึ้น
และป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

24 ก่อสร้างรางระบายน้ำจากหน้า
บ้าน นางจนสี  ตั้งตระกลู ม.2 ไป
ทางร้ายค้าชุมชน ม.3 

เพื่อระบายน้ำไม่ให้เขา้
บ้านเรือนประชาชน 

กว้าง  0.40  เมตร 
ยาว  600  เมตร   
ลึก  0.40  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000  300,000  มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ำไดด้ีขึ้น
และป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

25 ก่อสร้างรางระบายน้ำจาก ศพด.
บ้านหนองจะบก ไปทางวัดป่าเทพ
นิมิตรสุขสวสัดิ ์
 

เพื่อระบายน้ำไม่ให้เขา้
บ้านเรือนประชาชน 

กว้าง  0.40  เมตร 
ยาว  600  เมตร   
ลึก  0.40  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000  300,000  มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ำไดด้ีขึ้น
และป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

26 ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้าน
นายกล้วย ศรีชุม ไปทางบ้านนาง
ลำใย ศรีชุม 
 
 

เพื่อระบายน้ำไม่ให้เขา้
บ้านเรือนประชาชน 

กว้าง  0.40  เมตร 
ยาว  600  เมตร   
ลึก  0.40  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000  300,000  มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ำไดด้ีขึ้น
และป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

 
แบบ ผ. 02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทาง  การพัฒนาก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุง  รางระบายน้ำ  ท่อระบายน้ำ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่  3           
27 ฝาปิดรางระบายน้ำจากข้างบ้าน 

นายสุวรรณ พลดงนอก ไปถึง
น้ำประปาใหม ่
 

เพื่อระบายน้ำไม่ให้เขา้
บ้านเรือนประชาชน 

กว้าง  0.40  เมตร 
ยาว  600  เมตร   
ลึก  0.40  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000  300,000  มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ำไดด้ีขึ้น
และป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

28 ฝาปิดรางระบายน้ำจากบริเวณ
หน้าบ้านนางนิตติยา  อยู่ยืน  ไป
ทางร้านค้าชุมชน 
 

เพื่อระบายน้ำไม่ให้เขา้
บ้านเรือนประชาชน 

กว้าง  0.40  เมตร 
ยาว  600  เมตร   
ลึก  0.40  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000  300,000  มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ำไดด้ีขึ้น
และป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

29 ก่อสร้างรางระบายน้ำจากหน้า
บ้าน นางอินทร์  ศรีชุม ถึงสระน้ำ
หนองจะบก 
 

เพื่อระบายน้ำไม่ให้เขา้
บ้านเรือนประชาชน 

กว้าง  0.40  เมตร 
ยาว  600  เมตร   
ลึก  0.40  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000  300,000  มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ำไดด้ีขึ้น
และป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

30 ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้าน
นางเบญจพร  บรรดาศักดิ์  ถึง
บ้านสุทิน   ศรรีชุม 
 

เพื่อระบายน้ำไม่ให้เขา้
บ้านเรือนประชาชน 

กว้าง  0.40  เมตร 
ยาว  600  เมตร   
ลึก  0.40  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000  300,000  มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ำไดด้ีขึ้น
และป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

31 ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปดิ
จากบ้านนายก้าน  พงดงนอก  ถึง
หน้า กศน. พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ 

เพื่อระบายน้ำไม่ให้เขา้
บ้านเรือนประชาชน 

ตามแบบท่ี อบต.
กำหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000  300,000  มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ำไดด้ีขึ้น
และป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 

 แบบ ผ. 02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทาง  การพัฒนาก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุง  รางระบายน้ำ  ท่อระบายน้ำ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่ 4 
32 ก่อสร้างรางระบายน้ำจากนา นาย

พิทักษ์  พลดงนอก  ถึงบ้านถวิล  
โสดาวัง 

เพื่อระบายน้ำไม่ให้เขา้
บ้านเรือนประชาชน 

กว้าง  0.40  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร   
ลึก  0.40  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000  300,000 มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ำไดด้ี
ขึ้นและ
ป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้าน 
นายสุระ  สิงสุมา  ถึงบ้าน         
นายถวิล  โสดาวัง 
 

เพื่อระบายน้ำไม่ให้เขา้
บ้านเรือนประชาชน 

กว้าง  0.40  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร   
ลึก  0.40  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000  300,000  มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ำไดด้ี
ขึ้นและ
ป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

36 ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้าน 
นายสาย เทพรักษา ถึงประปา
หนองฝายใต ้

เพื่อระบายน้ำไม่ให้เขา้
บ้านเรือนประชาชน 

กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 850 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ำไดด้ี
ขึ้นและ
ป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้าน
นายประสิทธิ ฤทธิวิชัย(สี่ แยก)ถึง
บ้าน นางสาย เทพรักษา 

เพื่อระบายน้ำไม่ให้เขา้
บ้านเรือนประชาชน 

กว้าง  0.40 เมตร 
ยาว 900  เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ำไดด้ี
ขึ้นและ
ป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง 

 
 
 
 

 แบบ ผ. 02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทาง  การพัฒนาก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุง  รางระบายน้ำ  ท่อระบายน้ำ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่  5           
38 ก่อสร้างรางระบายน้ำคู่ขนาน จาก

หน้าวัดถึงโรงปุ๋ยชีวภาพ 
 

เพื่อระบายน้ำไม่ให้เขา้
บ้านเรือนประชาชน 

กว้าง  0.40 เมตร 
ยาว  600  เมตร   
ลึก  0.40  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000  300,000 มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ำไดด้ีขึ้น
และป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

39 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จาก
สามแยกบ้าน นายบุญมี มอไธสง 
ถึงถนนหน้าโรงเรียนวดับ้านดอน
เต็ง 

เพื่อระบายน้ำไม่ให้เขา้
บ้านเรือนประชาชน 

กว้าง  0.40  เมตร  
หยาว 1,000  เมตร  
ลึก 0.40  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000  300,000  มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ำไดด้ีขึ้น
และป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

40 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากสี่
แยกถนนลาดยางไปหนองจะบกถงึ
สระหนองสิม 

เพื่อระบายน้ำไม่ให้เขา้
บ้านเรือนประชาชน 

กว้าง  0.40  เมตร  
หยาว 1,000  เมตร  
ลึก 0.40  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000  300,000  มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ำไดด้ีขึ้น
และป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

41 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านดอนเต็ง
ตลอดกำแพงของโรงเรยีน 

เพื่อระบายน้ำไม่ให้เขา้
บ้านเรือนประชาชน 

กว้าง  0.40  เมตร  
หยาว 1,000  เมตร  
ลึก 0.40  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000  300,000  มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ำไดด้ีขึ้น
และป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

หมู่ที่  6           
42 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ช่วงที่ 

1 จากร้านค้าชุมชนถึงบ้าน นายฮง  
ทิพพิชัย ช่วงที่  2 จากบ้าน 
นายฮง  ทิพพิชัย  ถึงบ้าน  นาย
พรม ทับศรีลักษณ ์

เพื่อระบายน้ำไม่ให้เขา้
บ้านเรือนประชาชน 

กว้าง  0.40  เมตร  
หยาว 1,000  เมตร  
ลึก 0.40  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000  300,000  มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ำไดด้ีขึ้น
และป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 

แบบ ผ. 02 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทาง  การพัฒนาก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุง  รางระบายน้ำ  ท่อระบายน้ำ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่  6           
43 ก่อสร้างรางระบายน้ำจากหน้า

บ้าน นางดวงปี  เกษกุมศรี  ไป
ทางหน้าบ้าน นายสมจติ  ศรีบุญ
เรือง 
 

เพื่อระบายน้ำไม่ให้เขา้
บ้านเรือนประชาชน 

กว้าง  0.40  เมตร  
หยาว 1,000  เมตร  
ลึก 0.40  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000  300,000 มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ำไดด้ีขึ้น
และป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

44 ก่อสร้างรางระบายน้ำจาก
ร้านค้าชุมชน สองฝั่งทางไปยัง
บ้านนางบู่  อินทับทิม  และบ้าน
นางหนู  ทัพละคร 
 

เพื่อระบายน้ำไม่ให้เขา้
บ้านเรือนประชาชน 

กว้าง  0.40  เมตร  
หยาว 1,000  เมตร  
ลึก 0.40  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000  300,000 มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ำไดด้ีขึ้น
และป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

หมู่ที่  7           
45 ก่อสร้างรางระบายน้ำ  คสล.

รอบหมู่บ้าน 
 
 

เพื่อระบายน้ำไม่ให้เขา้
บ้านเรือนประชาชน 

กว้าง  0.40  เมตร  
หยาว 1,000  เมตร  
ลึก 0.40  เมตร 
 
 

300,000 300,000 300,000 300,000  300,000 มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ำไดด้ีขึ้น
และป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 
 
 

 แบบ ผ. 02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทาง  การพัฒนาก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุง  รางระบายน้ำ  ท่อระบายน้ำ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่ 8           
46 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จาก

บ้าน นางสุดใจ แสงฮาด ถึงประตู
วัดทางทิศเหนือ(สุดเขตวัด) 
 
 

เพื่อระบายน้ำไม่ให้เขา้
บ้านเรือนประชาชน 

กว้าง  0.40  เมตร  
หยาว 1,000  เมตร  
ลึก 0.40  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000  300,000  มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ำไดด้ีขึ้น
และป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

47 ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้าน 
นายนิวัฒน์ พรมนอก ไปทาง
หนองฝายน้อย 
 
 
 
 

เพื่อระบายน้ำไม่ให้เขา้
บ้านเรือนประชาชน 

 

 

 

 

 

 

กว้าง  0.40  เมตร  
หยาว 1,000  เมตร  
ลึก 0.40  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000  300,000  มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ระบายน้ำไดด้ีขึ้น
และป้องกันน้ำ
ท่วม 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 
 

 

 

 

 

 

 แบบ ผ. 02 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3  แนวทางการพัฒนา  การขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะพร้อมซ่อมบำรุง /ปรับปรุง 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

หมู่ที่ 1           
1 ติดตั้งโคมไฟสาธารณะจากบ้าน

นางหนูพิน  ชาลีวรรณ ถึง บ้าน   
นายสมพงษ์  พลศิร ิ

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนและ
รองรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน 

ตามที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
กำหนด 

300,000 300,000  300,000  300,000  300,000  มีไฟฟ้า
สาธารณะใช้งาน
ได้ทุกพ้ืนท่ี 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
สามารถรอรับการ
ขยายตัวของครัวเรือน 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

2 ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
สามแยกนายมนตรี  สามคูเมือง 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนและ
รองรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน 

ตามที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
กำหนด 

300,000 300,000  300,000  300,000  300,000  มีไฟฟ้า
สาธารณะใช้งาน
ได้ทุกพ้ืนท่ี 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
สามารถรอรับการ
ขยายตัวของครัวเรือน 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

หมู่ที่  2           
3 ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันตำ่พร้อม

ติดตั้วโคมไฟสาธารณะจากบ้าน       
นายประจวบ  กุลวงศ์  ถึง บ้าน
นางจี พลดงนอก 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนและ
รองรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน 

ตามที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
กำหนด 

300,000 300,000  300,000  300,000  300,000 มีไฟฟ้า
สาธารณะใช้งาน
ได้ทุกพ้ืนท่ี 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
สามารถรอรับการ
ขยายตัวของครัวเรือน 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

หมู่ที่  3           
4 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันตำ่พร้อม
ติดตั้งโคมไฟจาก วัดปา่เทพนิมิต
สุขสวัสดิ์ไปทาง ม.5 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนและ
รองรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน 
 

ตามที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
กำหนด 

300,000 300,000  300,000  300,000  300,000  มีไฟฟ้า
สาธารณะใช้งาน
ได้ทุกพ้ืนท่ี 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
สามารถรอรับการ
ขยายตัวของครัวเรือน 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 

แบบ ผ. 02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3  แนวทางการพัฒนา  การขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะพร้อมซ่อมบำรุง /ปรับปรุง 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

หมู่ที่  3           
5 ติดตั้งหมอแปลงไฟฟ้าจาก รพ.สต.

หนองจะบก 
เพื่อให้มีมีแรงดันไฟฟ้า
ให้เพียงพอต่อการใช้
งาน 

ตามที่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคกำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  มีไฟฟ้า
สาธารณะใช้งาน
ได้ทุกพ้ืนท่ี 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
สามารถรอรับการ
ขยายตัวของครัวเรือน 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

6 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหน้าบ้าน 
นางทองลา  ลาเฟื้อย 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและรองรับ
การขยายตัวของ
ครัวเรือน 

ตามที่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคกำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  มีไฟฟ้า
สาธารณะใช้งาน
ได้ทุกพ้ืนท่ี 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
สามารถรอรับการ
ขยายตัวของครัวเรือน 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

7 ขยายเขตไฟฟ้าแรงดัดต่ำหน้าวัดปา่ไป
ทางบ้ายถวิล 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและรองรับ
การขยายตัวของ
ครัวเรือน 

ตามที่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคกำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  มีไฟฟ้า
สาธารณะใช้งาน
ได้ทุกพ้ืนท่ี 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
สามารถรอรับการ
ขยายตัวของครัวเรือน 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

8 ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 5 จุด 
1.บริเวณตู้ยาม 
2.บริเวณหน้าบ้านนางอาน  พลดงนอก 
3.บริเวณหน้าบ้าน นางประคอง  พลดงนอก 
4. บริเวณหน้าบ้าน นายจันสอน  รามศรีดา 
5. บริเวณหน้าบ้านนางสมหมาย กินาลกัษณ์ 
6. บริเวณยุ่งฉาง (นายบุญชู แร่กาสิน) 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและรองรับ
การขยายตัวของ
ครัวเรือน 

ตามที่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคกำหนด 

300,000  100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟ้า
สาธารณะใช้งาน
ได้ทุกพ้ืนท่ี 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
สามารถรอรับการ
ขยายตัวของครัวเรือน 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 แบบ ผ. 02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3  แนวทางการพัฒนา  การขยายเขตไฟฟ้า  ติดต้ังไฟฟ้า  ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมบำรุงและปรับปรุง 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่ 4 
9 ขายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้าน

เส้นทางบ้านนางสมทรัพย์  ยวงขุน
ทด  ถึงนา นางดาวเรือง  แสนวันดี 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและรงรับ
การขยายตัวของ
ครัวเรือน 

ตามแบบท่ีการ
ไฟฟ้าภูมภิาค
กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟ้าสาธารณะใช้
งานได้ทุกพื้นที ่

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
สามารถรองรับการ
ขยายตัวของครัว
เรือย 

กองช่าง/แผน
ชุมน 

10 ขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงต่ำจาก
ประปาวัดหัวนาคำ  ถึงที่นายบุญ
หลาย  แสงวงศ์พร้อมไฟฟ้าแสง
สว่าง 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและรงรับ
การขยายตัวของ
ครัวเรือน 

ตามแบบท่ีการ
ไฟฟ้าภูมภิาค
กำหนด 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 มีไฟฟ้าสาธารณะใช้
งานได้ทุกพื้นที ่

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
สามารถรองรับการ
ขยายตัวของครัว
เรือย 

กองช่าง/แผน
ชุมน 

11 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายใน
หมู่บ้านเส้นทางนา นางพุฒ  มาทา  
ไปทางนา นายสาย  เพทรักษา 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและรงรับ
การขยายตัวของ
ครัวเรือน 

ตามแบบท่ีการ
ไฟฟ้าภูมภิาค
กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟ้าสาธารณะใช้
งานได้ทุกพื้นที ่

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
สามารถรองรับการ
ขยายตัวของครัว
เรือย 

กองช่าง/แผน
ชุมน 

12 ขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงต่ำ  จากสี่
แยกนา นายพิทักษ์  พลดงนอก  ไป
ถึงโสกกระดิ่ง 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและรงรับ
การขยายตัวของ
ครัวเรือน 

ตามแบบท่ีการ
ไฟฟ้าภูมภิาค
กำหนด 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 มีไฟฟ้าสาธารณะใช้
งานได้ทุกพื้นที ่

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
สามารถรองรับการ
ขยายตัวของครัว
เรือย 

กองช่าง/แผน
ชุมน 

 
  

แบบ ผ. 02 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3  แนวทางการพัฒนา  การขยายเขตไฟฟ้า  ติดต้ังไฟฟ้า  ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมบำรุงและปรับปรุง 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่ 4 
13 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากประปา

หนองฝายใต้  ไปถึงนา นายนัน  
จันรอด ทางสระโสกกระดิ่ง 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนและ
รองรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน 

ตามแบบท่ีการ
ไฟฟ้าภูมภิาค
กำหนด 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 มีไฟฟ้าสาธารณะใช้
งานได้ทุกพื้นที ่

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
สามารถรองรับการ
ขยายตัวของ
ครัวเรือน 

กองช่าง/แผน
ชุมน 

หมู่ที่ 5 
14 ติดตั้งโคมไฟสาธารณะหนา้บ้าน 

นางดวงตา  สีหะนาม 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนและ
รองรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน 

ตามที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
กำหนด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีไฟฟ้าสาธารณะใช้
งานได้ทุกพื้นที ่

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
สามารถรอรับการ
ขยายตัวของ
ครัวเรือน 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

15 ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ตรงสาม
แยกบ้าน นายดาวเรือง มิตรนอก 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนและ
รองรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน 

ตามที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
กำหนด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีไฟฟ้าสาธารณะใช้
งานได้ทุกพื้นที ่

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
สามารถรอรับการ
ขยายตัวของ
ครัวเรือน 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

16 ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันตำ่จากบ้าน 
นายณรงค์       ศรีชุมศรี ถึงศาลปู่
ตา 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนและ
รองรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน 
 

ตามที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  มีไฟฟ้าสาธารณะใช้
งานได้ทุกพื้นที ่

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
สามารถรอรับการ
ขยายตัวของ
ครัวเรือน 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 
  

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3  แนวทางการพัฒนา  การขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะพร้อมซ่อมบำรุง /ปรับปรุง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

หมู่ที่  5           
17 ติดตั้งโคมไฟสาธารณะบริเวณหน้า

บ้าน   นางสุดใจ  พนาจารย ์
เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนและ
รองรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน 

ตามที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
กำหนด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีไฟฟ้า
สาธารณะใช้งาน
ได้ทุกพ้ืนท่ี 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและสามารถ
รอรับการขยายตวัของ
ครัวเรือน 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

หมู่ที่ 6 
18 ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะจำนวน 6 จุด  

จุดที่ 1 หน้าบ้าน นายบุญสม พลดงนอก          
2. บริเวณหน้าบ้าน นางดวงตรี  ทิพพิชยั 
3.หน้าบ้านนายบรรจง  พิมวงษ ์
4.หน้าบ้านนางวรวรรณ  ยศสุนทรนอก 
5.บริเวณที่ของนางนิคม  แคนบุญจันทร์ 
6.นายจวน  ทิพพิชัย 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนและ
รองรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน 
 

ตามที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
กำหนด 

100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  มีไฟฟ้า
สาธารณะใช้งาน
ได้ทุกพ้ืนท่ี 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
สามารถรอรับการ
ขยายตัวของ
ครัวเรือน 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

19 ขยายเขตไฟฟ้าแรงดัดต่ำบรเิวณบา้น 
นางสมหมาย  ทิพพิชัย ไปทางฝาย
กกค้อ 
 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนและ
รองรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน 
 

ตามที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  มีไฟฟ้า
สาธารณะใช้งาน
ได้ทุกพ้ืนท่ี 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
สามารถรอรับการ
ขยายตัวของ
ครัวเรือน 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

20 ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน นายบญุ
เหลือ  เกียนนอก  ไปถึงนา นาย
ภาคภูมิ  มาลาศร ี

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนและ
รองรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน 
 

ตามที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  มีไฟฟ้า
สาธารณะใช้งาน
ได้ทุกพ้ืนท่ี 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
สามารถรอรับการ
ขยายตัวของ
ครัวเรือน 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3  แนวทางการพัฒนา  การขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะพร้อมซ่อมบำรุง /ปรับปรุง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

หมู่ที่  6 
21 ขยายไฟฟ้าจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านบ้านดอนแสบงไปทางนา นาง
ทองจันทร์  จันทร์ดม 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนและรองรับ
การขยายตัวของครัวเรือน 

ตามท่ีการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคกำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  มีไฟฟ้าสาธารณะ
ใช้งานได้ทุกพื้นท่ี 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
สามารถรอรับการ
ขยายตัวของ
ครัวเรือน 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

หมู่ที่  7 
22 ติดตั้งโคมไฟสาธารณะหน้าบ้านนาย

วีระพงษ์ แก้วนอก 
เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนและรองรับ
การขยายตัวของครัวเรือน 

ตามท่ีการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคกำหนด 

10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  มีไฟฟ้าสาธารณะ
ใช้งานได้ทุกพื้นท่ี 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
สามารถรอรับการ
ขยายตัวของ
ครัวเรือน 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

23 ขยายเขตไฟฟ้าแรงดัดต่ำพร้อมติดตั้ง
โคมไฟจากบ้านนางคำพอง , บ้าน 
นางละออง  ไปทางบ้านนายชาตรี   

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนและรองรับ
การขยายตัวของครัวเรือน 

ตามท่ีการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคกำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  มีไฟฟ้าสาธารณะ
ใช้งานได้ทุกพื้นท่ี 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
สามารถรอรับการ
ขยายตัวของ
ครัวเรือน 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

24 ขยายเขตไฟฟ้าแรงดัดต่ำพร้อมติดตั้ง
โคมไฟจากบา้น นายสี สีสอง ถึงบา้น 
นายโกวิท นามชาล ี,บริเวณน้ำประปา , 
หน้าบ้านนางสมบูรณ์ หลวงหนองคุณ  
 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนและรองรับการ
ขยายตัวของครัวเรือน 
 

ตามที่การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาคกำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  มีไฟฟ้าสาธารณะ
ใช้งานได้ทุกพื้นที่ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
สามารถรอรับการ
ขยายตัวของครัวเรือน 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 

 

 
แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3  แนวทางการพัฒนา  การขยายเขตไฟฟ้า  ติดต้ังไฟฟ้า  ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมบำรุงและปรับปรุง 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่  8 

25 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบา้นเมอืง
สูงถึงคุ้มดอนกลางพร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและรองรับ
การขยายตัวของ
ครัวเรือน 
 

ตามที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  มีไฟฟ้าสาธารณะใช้
งานได้ทุกพื้นที ่

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
สามารถรอรับการ
ขยายตัวของ
ครัวเรือน 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

26 ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะจำนวน  4  
จุด 
1.หน้าสวนนางแสงจันทร์ เสนาแสง
(คุ้มดอนกลาง) 
2.นานางสุวิมล  เสารส์ิงห ์
3.หน้าบ้านสุวิมล  เสาร์สิงห ์
4.หน้าร้านค้าชุมชน 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและรองรับ
การขยายตัวของ
ครัวเรือน 
 

ตามที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  มีไฟฟ้าสาธารณะใช้
งานได้ทุกพื้นที ่

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
สามารถรอรับการ
ขยายตัวของ
ครัวเรือน 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

27 ติดตั้งแผนโซลา่เซลล ์
 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและรองรับ
การขยายตัวของ
ครัวเรือน 
 

ตามที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  มีไฟฟ้าสาธารณะใช้
งานได้ทุกพื้นที ่

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
สามารถรอรับการ
ขยายตัวของ
ครัวเรือน 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 

 
 

  
แบบ ผ. 02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3  แนวทางการพัฒนา  การขยายเขตไฟฟ้า  ติดต้ังไฟฟ้า  ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมบำรุงและปรับปรุง 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่  8 
28 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำหน้าบ้านนาง

สุปราณี  แคนหนอง  ไปถึงร้านค้า
ชุมชนพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและรองรับ
การขยายตัวของ
ครัวเรือน 
 

ตามที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  มีไฟฟ้าสาธารณะใช้
งานได้ทุกพื้นที ่

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
สามารถรอรับการ
ขยายตัวของ
ครัวเรือน 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

29 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากข้างวัด
เมืองสูงวรารามพัฒนา(ว่าป่า) 
 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและรองรับ
การขยายตัวของ
ครัวเรือน 
 

ตามที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  มีไฟฟ้าสาธารณะใช้
งานได้ทุกพื้นที ่

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
สามารถรอรับการ
ขยายตัวของ
ครัวเรือน 

กองช่าง/แผน
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

แบบ ผ. 02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3  แนวทางการพัฒนา  การขยายเขตไฟฟ้า  ติดต้ังไฟฟ้า  ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมบำรุงและปรับปรุง 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่  9 
 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากศาลา

ประชาชคมไปบา้น นางสุกัญญา  
ศรีชุม  พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนและรองรับ
การขยายตัวของครัวเรือน 
 

ตามที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  มีไฟฟ้าสาธารณะใช้
งานได้ทุกพื้นที่ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและสามารถ
รอรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน 

กองช่าง/
แผนชุมชน 

 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบา้น 
นายสุพัฒน์  คะเนนอก  ไปบ้าน
นายเอกทัศ  แก้ววาที พร้อม
ไฟฟ้าส่งสว่าง 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนและรองรับ
การขยายตัวของครัวเรือน 
 

ตามที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  มีไฟฟ้าสาธารณะใช้
งานได้ทุกพื้นที่ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและสามารถ
รอรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน 

กองช่าง/
แผนชุมชน 

 ไฟฟ้าส่องสว่างจากบ้านนาย
สมพงษ์  วรรณกลุ  ไปทางคุ้ม
ดอนกลาง 
 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนและรองรับ
การขยายตัวของครัวเรือน 
 

ตามที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  มีไฟฟ้าสาธารณะใช้
งานได้ทุกพื้นที่ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและสามารถ
รอรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน 

กองช่าง/
แผนชุมชน 

 ไฟฟ้าส่องสว่างจากหน้าโรงเรียน
บ้านเมืองสูง ไปบ้านนางทองดี  
พรมภา 
 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนและรองรับ
การขยายตัวของครัวเรือน 
 

ตามที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  มีไฟฟ้าสาธารณะใช้
งานได้ทุกพื้นที่ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและสามารถ
รอรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน 

กองช่าง/
แผนชุมชน 

 ไฟฟ้าส่องสว่างจากหน้าโรงเรียน
บ้านเมืองสูงไปทางประปา
บ้านเมืองสูง 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนและรองรับ
การขยายตัวของครัวเรือน 
 

ตามที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  มีไฟฟ้าสาธารณะใช้
งานได้ทุกพื้นที่ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและสามารถ
รอรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน 

กองช่าง/
แผนชุมชน 

 

  

แบบ ผ. 02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3  แนวทางการพัฒนา  การขยายเขตไฟฟ้า  ติดต้ังไฟฟ้า  ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมบำรุงและปรับปรุง 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่  9 
 ไฟฟ้าส่องสว่างจากรา้นชุมชน

เมืองสูง  ไปบ้านนางรัชดา  ทิน
ราช 
 
 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนและรองรับ
การขยายตัวของครัวเรือน 
 

ตามที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  มีไฟฟ้าสาธารณะใช้
งานได้ทุกพื้นที่ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและสามารถ
รอรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน 

กองช่าง/
แผนชุมชน 

 
 

ไฟฟ้าสองสว่างจากบ้าน      
นายสรพงษ์  ฉิมมายัง  ไปบา้น              
นายอุดุลย์  อินลุน 
 
 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนและรองรับ
การขยายตัวของครัวเรือน 
 

ตามที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  มีไฟฟ้าสาธารณะใช้
งานได้ทุกพื้นที่ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและสามารถ
รอรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน 

กองช่าง/
แผนชุมชน 

 ย้ายเสาไฟฟ้าหน้าบ้านนาย
ประนอม  แดนไธสง 
 
 
 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนและรองรับ
การขยายตัวของครัวเรือน 
 

ตามที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  มีไฟฟ้าสาธารณะใช้
งานได้ทุกพื้นที่ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและสามารถ
รอรับการขยายตัวของ
ครัวเรือน 

กองช่าง/
แผนชุมชน 

 
 

 
 
 

  

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างระบบประปา วางท่อ ส่งเสริมเชื่อมโยงชลประทาน  ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่  3           
1 ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยต้นโพธ์ิ 

 
เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

300,000 300,000  300,000  300,000  300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ การ
ดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้เพิม่ขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับอุปโภค
และการเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

2 ปรับปรุงท่อน้ำลอด(หูช้าง) นานาง
สธุาสณิี  จำลอง 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

300,000 300,000  300,000  300,000  300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ การ
ดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้เพิม่ขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับอุปโภค
และการเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

หมู่ที่  4           
3 ก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณนา นาย

นัน  จันทรอด 
เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 
 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 แหล่งน้ำไดร้ับ การ
ดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้เพิม่ขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับอุปโภค
และการเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

4 ก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณนา นาย
แตะ  สุขพรม 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 
 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 แหล่งน้ำไดร้ับ การ
ดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้เพิม่ขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับอุปโภค
และการเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

5 วางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน 
รอบหมู่บ้าน 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 แหล่งน้ำไดร้ับ การ
ดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้เพิม่ขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับอุปโภค
และการเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

6 ก่อสร้างประตูน้ำชลประทานดา้น
ตะวันออก 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 แหล่งน้ำไดร้ับ การ
ดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้เพิม่ขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับอุปโภค
และการเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน./
กรมทรัพยากร
น้ำ 

  
แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างระบบประปา วางท่อ ส่งเสริมเชื่อมโยงชลประทาน  ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่  4           
7 ขุดลอกบ่อน้ำโสกกระดิ่ง ติดกับ

ชลประทาน 
เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 
 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 แหล่งน้ำไดร้ับ การ
ดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้เพิม่ขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับอุปโภค
และการเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

8 ก่อสร้างระบบโซล่าเซลล์ประปา
หนองฝายใต ้

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 
 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 แหล่งน้ำไดร้ับ การ
ดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้เพิม่ขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับอุปโภค
และการเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

9 วางท่อส่งน้ำจากประตูน้ำทิศเหนือ
หนองฝายใต้ไปท่ีบ่อโสกกระดิ่ง 
 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 
 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 แหล่งน้ำไดร้ับ การ
ดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้เพิม่ขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับอุปโภค
และการเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

10 ก่อสร้างท่อคอนเวิร์สบริเวณหนอง
ฝายใต ้

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 
 
 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 แหล่งน้ำไดร้ับ กร
ดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้เพิม่ขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับอุปโภค
และการเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

 
 
 
 
 

  
แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างระบบประปา วางท่อ ส่งเสริมเชื่อมโยงชลประทาน  ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ที่  5           
11 ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยโพน

ไผ่  บริเวณ นา นางปิ่น  โคตะ  
หมู่  5 
 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 

ตามแบบท่ี 
อบต. กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ กร
ดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้เพิม่ขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับอุปโภค
และการเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

12 ก่อสร้างท่อคอนเวิร์สลำห้วยโพน
ไผ่ บรเิวณนา นางจันหอม  อิน
ทับทิม 
 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 

ตามแบบท่ี 
อบต. กำหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 แหล่งน้ำไดร้ับ กร
ดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้เพิม่ขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับอุปโภค
และการเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

13 ซ่อมแซมท่อลอดบริเวณนา นาง
จันหอท  อินทับทิม  

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 
 

ตามแบบท่ี 
อบต. กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ กร
ดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้เพิม่ขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับอุปโภค
และการเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

หมู่ที่  6           
14 ก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณ นา 

นางเสง่ียม  ผำนอก 
เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 

ตามแบบท่ี 
อบต. กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ กร
ดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้เพิม่ขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับอุปโภค
และการเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

15 ก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณ นา 
นายบุญเหลือ เกียนนอกและ
นางเสง่ียม  ผำนอก 
 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 

ตามแบบท่ี 
อบต. กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ กร
ดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้เพิม่ขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับอุปโภค
และการเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

 
 

 
แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างระบบประปา วางท่อ ส่งเสริมเชื่อมโยงชลประทาน  ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   

หมู่ที่  6           
16 ก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณนา นาง

เสง่ียม  ผำนอก 
เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

17 ก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณนา นาง
นิคม  แคนบุญจันทร ์

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

18 ซ่อมแซมฝายน้ำล้น ลำห้วยโพนไผ่
ตรงนา นายสรุพันธ์  ธนะสิทธ์ิ 
 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

19 ก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณนา นาย
อุดม  กำเนิดบุญ 
 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

20 ซ่อมแซมตานำ้บริเวณศาลปู่ตา 
 
 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

 

 แบบ ผ. 02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างระบบประปา วางท่อ ส่งเสริมเชื่อมโยงชลประทาน  ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   

หมู่ที่  6           
21 ก่อสร้างฝายนำล้นด้านทิศตะวันออก  

จำนวน  3  จุด 
เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 
 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

22 ก่อสร้างฝายน้ำด้านทิศตะวันตก  
จำนวน  3  จุด  

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 
 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

 ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ บริเวณนา นาย
บุญเหลือ  เกียนนอก 
 
 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 
 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

 ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ บริเวณนา นาง
นิคม  แคนบุญจันทร ์
 
 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 
 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

 แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างระบบประปา วางท่อ ส่งเสริมเชื่อมโยงชลประทาน  ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

หมู่ 7           
23 ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองอีสานเขียว

บริเวณนา นายตา  พลดงนอก 
เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

24 ซ่อมแซมฝายน้ำล้น คสล.ฝายโปรง่ 
พร้อมวางท่อรอด 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

25 ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.จากดอนปู่ตา
ติดกับฝ่ายโปร่งตรงกับ นา         นาย
จันทร์  โผยนอก. 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

26 ขุดลอกหน้าฝายน้ำล้นบริเวณนา นายวี
ระพงษ์ แก้วนอก และนา นางบุญล้อม 
กาละพัตร 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

27 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลปูต่าและคึมพระ  
 
 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างระบบประปา วางท่อ ส่งเสริมเชื่อมโยงชลประทาน  ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   

หมู่ที่  8           
28 ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย

น้ำล้นลำห้วยแยะ
ตอนบนและตอนล่าง 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการ
อุปโภค และการเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

50,000 50,000 50,000 50,000 300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

29 ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
คสล. ตรงนา นายสว่าง  
พลดงนอก 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการ
อุปโภค และการเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

50,000 50,000 50,000 50,000 300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

30 ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
น้ำล้นบริเวณนา นาย
อุดม  แสงฮาด 
 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการ
อุปโภค และการเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

50,000 50,000 50,000 50,000 300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

31 ขุดลอกคลองหนองฝาย
น้อย 
 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการ
อุปโภค และการเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

50,000 50,000 50,000 50,000 300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 
 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

      แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างระบบประปา วางท่อ ส่งเสริมเชื่อมโยงชลประทาน  ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   

หมู่ที่  8 
32 ปรับปรุงภูมิทัศน์กำจัดวัชพืชหนอง

ฝายน้อย 
เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

33 ปรับปรุงภูมิทัศน์กำจัดวัชพืชหนอง
สระใหญ ่

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

34 ขุดลอกหนองสระใหญ ่
 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

35 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำหนอง
ฝายน้อย 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

36 ปรับปรุงภูมิทัศน์รองสระน้ำหนอง
สระใหญ ่

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การอุปโภค และ
การเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

 

 
แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างระบบประปา วางท่อ ส่งเสริมเชื่อมโยงชลประทาน  ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   

หมู่ที่  8           
37 ปรับปรุงภูมิทัศน์กำจัด

วัชพืชหนองโสน 
เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการ
อุปโภค และการเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 
 
 
 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ กรดูแล
และใช้ประโยชน์ได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

38 ขุดลอกสระหนองโสน 
 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการ
อุปโภค และการเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 
 
 
 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ กรดูแล
และใช้ประโยชน์ได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

39 ขุดเจาะบ่อบาดาลบา้นเมือง
สูง 
 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการ
อุปโภค และการเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 
 
 
 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ กรดูแล
และใช้ประโยชน์ได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

40 ซ่อมแซมฝายน้ำล้นบริเวณ
นา นายสว่าง  พลดงนอก 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการ
อุปโภค และการเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 
 
 
 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ กรดูแล
และใช้ประโยชน์ได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

 

 
แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างระบบประปา วางท่อ ส่งเสริมเชื่อมโยงชลประทาน  ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   

หมู่ที่ 8           
41 ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น(คุม้

ดอนกลาง)ลำห้วยแยะ(คุ้มดอน
กลาง)  

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการ
อุปโภค และการเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 
 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

42 ก่อสร้างท่อคอนเวิร์ส บริเวณนา 
นายบุญเลี้ยง ปาปะเก 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการ
อุปโภค และการเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

43 ก่อสร้างท่อคอนเวิร์สบริเวณ 
นายอุดม  แสงฮาด 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการ
อุปโภค และการเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 
 
 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

44 ก่อสร้างท่อคอนเวิร์ส บริเวณ
ร้านค้าชุมชน 
 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการ
อุปโภค และการเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

 

 แบบ ผ. 02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างระบบประปา วางท่อ ส่งเสริมเชื่อมโยงชลประทาน  ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   

หมู่ที่ 9 
 ปรับปรุงซ่อมแซมท่อน้ำ

ลอดบรเิวณนา นายอดุม  
แสงฮาด 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการ
อุปโภค และการเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 
 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

 ก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณ
นา  นายบุญเลีย้ง  ปาปะ
เก 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการ
อุปโภค และการเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 
 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

 ขุดลอกหนองฝายน้อย เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการ
อุปโภค และการเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 
 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

 ขยายฝายนำ้ล้นพร้อม
เสรมิคันคูฝายน้ำล้น คุ้ม
ดอนกลาง 

  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 
 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างระบบประปา วางท่อ ส่งเสริมเชื่อมโยงชลประทาน  ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   

หมู่ที่ 9 
49 ขุดเจาะบ่อบาดาลบา้น

หนองเทียมพัฒนา  
เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการ
อุปโภค และการเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 
  
 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

50 ก่อสร้างท่อคอนเวิร์สห
นองฝายน้อย 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการ
อุปโภค และการเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 
 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

51 ก่อสร้างท่อคอนเวิร์สสระ
หนองเทียม 

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการ
อุปโภค และการเกษตร 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 
 
 
 
 
 

500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  แหล่งน้ำไดร้ับ 
กรดูแลและใช้
ประโยชนไ์ด้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอสำหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง/ 
แผนชุมชน 

 
 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
2. ยุทธศาสตร์  เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2.1  แนวทางการพัฒนา  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี  คนชรา   ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ เอดส์  จัดให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ , ผู้ตดิเช้ือ 
เอดส ์

เพื่อช่วยเหลือผูสู้งอายุ ,  
ผู้พิการ , ผูต้ิดเชื้อ เอดส ์

ผู้สูงอายุ ,  
ผู้พิการ , ผูต้ิด
เชื้อ เอดส ์

7,000,000 7,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 เพิ่มสวสัดิการ
แก่ ผู้สูงอายุ ,  
ผู้พิการ , ผูต้ิด
เชื้อ เอดส ์

ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุ,  
ผู้พิการ , ผูต้ิดเชื้อ 
เอดส์ ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

กอง
สวัสดิการ/
แผนชุมชน 

2 ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มสตรี
ตำบลหนองตาดใหญ ่

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้าน
กฎหมายและสิทธิที่เกี่ยวข้อง
กับเด็ก สตรี และสมาชิกใน
ครับครัว 

ผู้นำกลุม่ สตรี
กลุ่มเครือข่าย
ต่าง ๆ ที่เป็น
สตรี หรือผู้
ประสานงาน
เครือข่าย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พัฒนาความรู ้ ผู้นำสตรี ผู้
ประสานงาน
เกี่ยวกับเด็กและ
สตรีในการ
ดำเนินงาน 

กอง
สวัสดิการ/
แผนชุมชน 

3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาทาง
สังคม 

เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
การละเมินสิทธิ เด็ก สตรี การ
พนันให้หมดสิ้น 

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
แก้ไขปัญหา
สังคม 1 ครั้ง/
ปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รณรงค์การเกดิ
ปัญหาในสังคม 

ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสังคมที่
เกิดขึ้นไดเ้ป็น
อย่างดี 

กอง
สวัสดิการ/
แผนชุมชน 

4 เปิดโลกกว้างเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค ์

จัดกิจกรรส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม  สติปญัญา 

เด็กภายใน
ตำบลหนอง
ตาดใหญ ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,0000 ร้อยละ 90 เด็ก
มีพัฒนาการที่ดี
ขึ้น 

เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา ดีขึ้น 
 

กอง
การศึกษา 

 
แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
2. ยุทธศาสตร์  เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2.1  แนวทางการพัฒนา  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี  คนชรา   ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ เอดส์ จัดให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการจ้างนักเรียน/
นักศึกษา ทำงานช่วงปิด
ภาคเรยีน 

เป็นการเสรมิสร้างระสบ
การณ์ในการทำงานและ
มีรายได้เป็นการแบ่งเบา
ภาระของผู้ปกครอง 

นักเรียน/นักศึกษา 
ที่มีภูมิลำเนาในเขต
ตำบลหนองตาด
ใหญ่ 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สร้างรายได้ให้
เด็กเยาวชน 

นักเรียน/นักศึกษามี
ประสบการณ์มรการ
ทำงาน และมีรายได้
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้ปกครอง 

สำนักงานปลัด 

6 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดหาอาหารเสริม (นม) 
ให้กับเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง  5 ศูนย์ 
 
 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 เด็กได้ดื่มนมทุก
วัน 

เด็กมสีุขภาพร่างกาย
แข็งแรง เจริญเติบโต
เหมาะสมตามวัย 
 

การการศึกษา 

7 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน ปฐมศึกษาใน
เขตตำบลหนองตาดใหญ ่

จัดหาอาหารเสริม (นม) 
ให้กับเด็กเล็ก 

โรงเรียนในเขต
ตำบลหนองตาด
ใหญ่ 
 
 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 เด็กได้ดื่มนมทุก
วัน 

เด็กมสีุขภาพร่างกาย
แข็งแรง เจริญเติบโต
เหมาะสมตามวัย 
 

การการศึกษา 

8 จัดหาอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดหาอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 5 ศูนย์ 
 
 
 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 เด็กได้
รับประทาน
อาหารครบท้ัง 5 
หมู ่

เด็กมสีุขภาพร่างกาย
แข็งแรงเจริญเติบโต
เหมาะสมตามวัย 

ส่วนการศึกษา 
 
 
 

 
 

 แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
2. ยุทธศาสตร์  เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2.1  แนวทางการพัฒนา  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี  คนชรา   ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ เอดส์ จัดให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน โรงเรยีน  
ปฐมศึกษาในเขตตำบล
หนองตาดใหญ ่

จัดหาอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรยีน 

โรงเรียนในเขต
ตำบลหนองตาด
ใหญ่ 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 เด็กได้รับประทาน
อาหารครบท้ัง 5 
หมู ่

เด็กมสีุขภาพร่างกาย
แข็งแรงเจริญเติบโต
เหมาะสมตามวัย 

ส่วน
การศึกษา 
 
 

10 จัดหาวัสดุครภุัณฑ์ – 
สื่อการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้มีวัสดุ ครุภณัฑ์ใช้
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 5 ศูนย์ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เพิ่มพัฒนาการเด็ก
เล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
วัสดุครภุัณฑ์ใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

กอง
การศึกษา 

11 จัดหาวัสดุครภุัณฑ์
เครื่องนอนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้มีวัสดุ ครุภณัฑ์ใช้
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง  5  ศูนย์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
วัสดุครภุัณฑ์ใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

กอง
การศึกษา 

12 นำส่งเด็กไป
สถานพยาบาล 

นำเด็กท่ีเจ็บป่วยและไดร้ับ
อุบัติเหตสุ่งสถานพยาบาล 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 5 ศูนย์ จำนวน 
10 บาท/คน/ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ลดการเจ็บป่วย
และการเกิด
อุบัติเหต ุ

เด็กได้รับการช่วยเหลือ
และดูแลอย่างถูกต้อง
รวดเร็ว ลดการ
เจ็บป่วยและลด
อุบัติเหต ุ

กอง
การศึกษา 

13 จัดหาวัสดุสื่อการเรยีน
การสอนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การ
เรียน การสอน เพื่อพัฒนา
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 5 ศูนย์ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กมีวัสดุอุปกรณ์
การเรยีนการสอน
ที่ทันสมัย 

เด็กมีพัฒนาการ
สติปัญญาดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 
 
 
 

 แบบ ผ. 02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
2. ยุทธศาสตร์  เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2.1  แนวทางการพัฒนา  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี  คนชรา   ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ เอดส์  จัดให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 จัดหาเครื่องเล่นไว้ท่ีสนาม
เด็กเล่นสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกายให้แก่เด็ก 

ศพด. 5 ศูนย์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เพิ่มพัฒนาแก่
เด็ก 

เด็กก่อนวัยเรยีนมีการ
พัฒนาด้านร่างการที่ดี
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 
 

15 สงเคราะห์ครอบครัวผูม้ี
รายได้น้อยและผูไ้ร้ที่พึ่ง 
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือครอบครัว
ผู้มีรายได้น้อยและผูไ้ร้ที่
พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส 

ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง 
ผู้ด้อยโอกาส 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สร้างขวัญและ
กำลังใจ 

ผู้มีรายได้น้อยได้รับ
การสงเคราะห์
ครอบครัวมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ 

16 อาสาสมัครดแูลผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอการและ
ผู้ป่วย เอดส์ ท่ีบ้าน 
 

เพื่อเป็นการดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอการและผู้ป่วยเอดส์
อย่างทั่วถึง 

รับสมคัรอาสาสมคัร
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ด้อยโอการและผู้ป่วย 
เอดส์ ในตำบลหนอง
ตาดใหญ ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สร้างรายได ้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ด้อยโอการและผู้ป่วย 
เอดส์ ได้รับการดูแล 

กอง
สวัสดิการ 

17 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
รายได้ให้แก่ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ความรู้ในด้านการ
ประกอบอาชีพและเพิม่
รายได ้

ประชาชนผู้มีฐานะ
ยากจน หรือผูม้ีรายได้
น้อย ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สร้างรายได ้ ผู้ยากไร้ผูด้้อยโอกาสมี
รายได้เพิ่ม 

กอง
สวัสดิการ 

18 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ/
ภาคเอกชนในการจ้างคน
พิการ 

เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจกับหน่วยงาน
ภาครัฐ/ภาคเอกชนใน
การจ้างคนพิการ 

จัดอบรม 1 ครั้ง/ป ี 20,000 20,000 20,000 20,000 50,000 พัฒนาความรู ้ หน่วยงานภาครัฐ/
ภาคเอกชนมีความรู้
ความเข้าใจในการจ้าง
คนงานพิการ 

กอง
สวัสดิการ 

 

 
แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
2. ยุทธศาสตร์  เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2.1  แนวทางการพัฒนา  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี  คนชรา   ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ เอดส์  จัดให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ประกอบอาชีพของคน
พิการ/ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพคนพิการและ
ครอบครัวตามศักยภาพ 

1ครั้ง/ป ี 20,000 20,000 20,000 20,000 30,000 พัฒนาความรู้และ
สร้างรายได ้

กลุ่มคนพิการ/
ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล
ได้รับการส่งเสรมิ
การประกอบอาชีพ 

กองสวัสดิการ 

20 อบรมให้ความรู้แก่คนพิการ
ด้านกฎหมายและ
สวัสดิการคนพิการ 

เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับ
ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ ของ 
อปท. 

1 ครั้ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 30,000 พัฒนาความรู้และ
ข้อกฎหมาย 

ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ 
อปท. มีความรู้เรื่อง
กฎหมายและ
สวัสดิการคนพิการ 

กองสวัสดิการ 

21 พัฒนาความรู้ ทักษะ เรื่อง
การดูแลรักษาตัวเอง/
กายภาพบำบัดให้กับคน
พิการ ญาติ ผูดู้แลผู้
ช่วยเหลือคนพิการ 

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลตนเองและการ
ดูแลผู้การทางการ
เคลื่อนไหวและผู้พิการทาง
จิตให้แก่ผู้ดูแลผู้พิการ 

จัดฝึกอบรมเพิ่ม
ทักษะการดูแล
รักษาสุขภาพใหผู้้
พิการ จำนวน 1 
ครั้ง /ป ี

20,000 20,000 20,000 20,000 50,000 พัฒนาความรู้
ความเข้าใจ 

คนพิการ ญาติ 
ผู้ดูแลผู้ช่วยเหลือคน
พิการได้พัฒนา
ทักษะความรู้เรื่อง
การดูแลรักษาตัวเอง 

กองสวัสดิการ 

22 เยาวชนต้นแบบ เพื่อฝึกอบรมเยาวชนให้มี
ศักยภาพและ
ความสามารถในการเป็น
ผู้นำ 

ทั้ง 9 หมู่บ้าน 
จำนวน  45  คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 50,000 เยาวชนมีความรู้
และมภีาวะความ
เป็นผู้นำ 

เยาวชนท่ีได้รบัการ
อบรมมีภาวีความ
เป็นผู้นำและมี
ระเบียบวินยั 

กองการศึกษา 
, กอง
สวัสดิการ 

23 ส่งเสริมสนับสนุนภมูิปัญญา
ผู้สูงอายุในชุมชน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ
เปิดโอกาสให้ผูสู้งอายุใช้
เวลาให้เป็นประโยชน์ 
 

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี
ตำบลหนองตาด
ใหญ่  จำนวน  50 
คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 50,000 สร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างผูสู้งอาย ุ

ผู้สูงอายุมีความสุขท่ี
ได้แลกเปลีย่นภูมิ
ปัญญาผู้สูงอายไุด้อยู่
ร่วมกลุม่ไดเ้รียนรู้
เรื่องภูมิปญัญา 

กองสวัสดิการ 

 แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
2. ยุทธศาสตร์  เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2.1  แนวทางการพัฒนา  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี  คนชรา   ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ เอดส์    จัดให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 ประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการบริการจดัการ 
ศพด. และสามารถ
ตรวจสอบการจัดการเรียน
การสอนของ ศพด.ได ้

ผู้ปกครองของ
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง  
5  ศูนย์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้ปกครองมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของ 
ศพด.มากยิ่งข้ึน 

ผู้ปกครองเข้าใจและ
ปฏิบัติตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง กับ ศพด. 

กองการศึกษา 
 

25 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน 
 
 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองกับ 
ศพด.และร่วมกันแกไ้ข
ปัญหา 

นักเรียน ศพด. ท้ัง 
5 ศูนย์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เพิ่มความเข้าใจ
ให้กับผู้ปกครอง 

เป็นการสร้างความอันดี
ระหว่างผู้ปกครองกับ 
ศพด.ในการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ 

กองการศึกษา 

26 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
นอกสถานท่ี 
 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียบรูส้ิ่ง
ใหม่ ๆ นอกสถานศึกษา 

นักเรียน ศพด. ท้ัง 
5 ศูนย์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนได้เรียนรู้
การใช้ชีวิตนอก
สถานศึกษามากข้ึน 

นักเรียนได้เรียนรูส้ิ่งใหม่ 
ๆ มีการพัฒนาการ
เรียนรูไ้ดเ้พิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

27 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
 
 

เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
การติดตามการพัฒนาของ
นักเรียน 

บ้านผู้ปกครอง
ของเด็กนักเรียน 
ศพด. ท้ัง 5 ศูนย์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ครูและผู้ปกครอง
มีการพูดคุยกัน
มากขึ้น 

ครูและผู้ปกครองมี
โอกาสพบปะพูดคุยกัน
แลกเปลีย่นปัญหาต่าง ๆ 
ร่วมกัน 

กองการศึกษา 

28 ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชน
แข็งแข็ง 

เพื่อให้เกิดมีการเรียนรู้การ
ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง
อบอุ่น 

บ้านผู้ปกครอง
ของ ศดพ. 
นักเรียน ศพด. ท้ัง 
5 ศูนย์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กมีพัฒนาการ
เรียนรู ้

เด็กมีการอยู่ร่วมกันกับ
สังคมชุมชนได้อบอุ่นเห
มืนบ้านตนเอง 

กองการศึกษา 

 

 

 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
2. ยุทธศาสตร์  เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2.1  แนวทางการพัฒนา  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี  คนชรา   ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ เอดส์    จัดให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 เศรษฐกิจพอเพียง  เช่น  การ
ออมทรัพย์  การปลูกผักสวน
ครัว 
 

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสรมิ
การออมเงินเพื่ออนาคต
และการปลูกผักไว้กินเอง
อย่างปลอดสารพิษ 

นักเรียน ศพด. ท้ัง 
5 ศูนย์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กมีเงินออม นักเรียนมีจติสำนึกใน
การออมและการเรียนรู้
การปลูกผักกินเอง 

กองการศึกษา 

30 ส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน ต.หนองตาดใหญ ่

เพื่อส่งเสริมและสนับสนับ
เด็กและเยาวชนในตำบล
หนองตาดใหญ่ ให้กล้า
แสดงออกอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เด็กและเยาวชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพิ่มประสิทธิภาพ
เด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชนมภีาวะ
ความเป็นผู้นำและกล้า
แสดงออก 

กอง
สวัสดิการ/
กองการศึกษา
ฯ 

31 พัฒนาคุรภาพชีวิตผูสู้งอาย ุ เพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอายุได้
แสดงออกและทำกิจกรรม
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ผู้สูงอาย ุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ผู้สูงอายุแสดงออกและ
ร่วมทำกิจกรรมอย่างมี
ความสุข 

กองสวัสดิการ
สังคม 

32 ครอบครัวสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรักความ
ผูกพันระหว่างคนใน
ครอบครัว 
 

ครอบครัวในตำบล
หนองตาดใหญ ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คนในครอบครัวมี
ความสุข 

เกิดความรู้ความผูกพัน
ระหว่างคนในครอบครัว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

33 ป้องกันปัญหาทางสายตา
สำหรับผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อมให้ผู้สูงอายุกลับมาใช้
สายตาได้อยา่งปกต ิ
 
 

ผู้สูงอายุท่ีมีปญัหา
ทางสายตา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุใช้
ชีวิตประจำวันได้
อย่างปกต ิ

ผู้สูงอายุมสีายตาใช้งาน
ได้ปกต ิ

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 

 แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
2. ยุทธศาสตร์  เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2.1  แนวทางการพัฒนา  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี  คนชรา   ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ เอดส์    จัดให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34  อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันสำหรับนักเรยีน
โรงเรียนบ้านหนองตาด 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
สารอาหารอย่างครบถ้วน 
 

สนับสนุน
งบประมาณให้
อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของเด็ก
ได้รับสารอาหาร 

เด็กนักเรยีนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

35 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันสำหรับนักเรยีน
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
สารอาหารอย่างครบถ้วน 
 

สนับสนุน
งบประมาณให้
อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของเด็ก
ได้รับสารอาหาร 

เด็กนักเรยีนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

36 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันสำหรับนักเรยีน
โรงเรียนบ้านดอนเต็ง 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
สารอาหารอย่างครบถ้วน 
 

สนับสนุน
งบประมาณให้
อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของเด็ก
ได้รับสารอาหาร 

เด็กนักเรยีนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

37 อุดหนุนโครงการอหาร
กลางวันสำหรับนักเรยีน
โรงเรียนบ้านเมืองสูง 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
สารอาหารอย่างครบถ้วน 
 

สนับสนุน
งบประมาณให้
อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละของเด็ก
ได้รับสารอาหาร 

เด็กนักเรยีนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

38 จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน 
 
 
 

ช่วยแบงเบาภาระของ
ผู้ปกครอง 

จ่ายเงินให้
ผู้ปกครองไปจดัซื้อ
เครื่องแบบ
นักเรียนเด็กอายุ 
3-5 ปี 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 เด็กอายุ 3-5 ปี
ได้รับชุดนักเรียน 

เด็กอายุ 3-5 ปี แต่งกาย
ตามระเบียบ 

กองการศึกษา 

 

 แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
2. ยุทธศาสตร์  เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2.1  แนวทางการพัฒนา  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี  คนชรา   ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ เอดส์    จัดให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน 
 
 
 

ช่วยแบงเบาภาระของ
ผู้ปกครอง 

จ่ายเงินให้
ผู้ปกครองไปจดัซื้อ
อุปกรณ์การเรียน
เด็กอายุ 3-5 ป ี
 

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 เด็กอายุ 3-5 ปีมี
อุปกรณ์การเรียน 

เด็กอายุ 3-5 ปี มีพัฒนา
ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

40 จัดซื้อหนังสือเรียน 
 
 
 

ช่วยแบงเบาภาระของ
ผู้ปกครอง 

จัดซื้อหนังสือเรียน
เด็กอายุ 3-5 ป ี
 
 

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 เด็กอายุ 3-5 ปีมี
หนังสือเรียน 

เด็กอายุ 3-5 ปี มีพัฒนา
ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 

ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน เด็กอายุ 3-5 ป ี
 
 

34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 เด็กมีพัฒนาการดี
ขึ้น 

เด็กมีพัฒนาการสมวัย กองการศึกษา 

42 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชน 

หมู่ 1 -9 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คุณภาพชีวิต ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม/แผน
ชุมชน 

43 ค่าจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ผู้เรยีน 

เด็กอายุ 3-5 ป ี
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กอายุ 3-5 ปีมี
หนังสือเรียน 

เด็กอายุ 3-5 ปี มีพัฒนา
ดีขึ้น 
 

กองการศึกษา 

44 ค่าอาการหลางวัน ศพด. 
ตำบลหนองตาดใหญ ่

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารครบถ้วน 

เด็กอายุ 3-5 ป ี
 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 เด็กอายุ 3-5 ปีมี
หนังสือเรียน 

เด็กอายุ 3-5 ปี มีพัฒนา
ดีขึ้น 
 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
2. ยุทธศาสตร์  เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2.1  แนวทางการพัฒนา  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี  คนชรา   ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ เอดส์    จัดให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 อาหารเสริม(นม) โรงเรยีนใน
เขตตำบลหนองตาดใหญ ่

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารครบถ้วน 

โรงเรียนในเขต
พื้นที่ตำบลหนอง
ตาดใหญ ่
 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละของเด็ก
ได้รับสารอาหาร 

เด็กนักเรยีนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

46 อาหารเสริม(นม) ศพด. 
ตำบลหนองตาดใหญ ่

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารครบถ้วน 

ศพด. ตำบลหนอง
ตาดใหญ ่

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กอายุ 3-5 ปีมี
หนังสือเรียน 

เด็กอายุ 3-5 ปี มีพัฒนา
ดีขึ้น 
 

กองการศึกษา 

47 ประชุมผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมและทำความ
เข้าใจการเรียนการสอน 

ศพด. ตำบลหนอง
ตาดใหญ ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กอายุ 3-5 ปีมี
หนังสือเรียน 

เด็กอายุ 3-5 ปี มีพัฒนา
ดีขึ้น 
 

กองการศึกษา 

48 โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อ
สุขภาพเพื่อประชาชนและ
พนักงานส่วนตำบล 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและ
สุขภาพแก่ประชาชนและ
พนักงานส่วนตำบล 
 

ประชาชนท่ัวไป/
พนักงานส่วน
ตำบล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

มีการพัฒนาเสริมสรา้ง
การมีส่วนร่วม 

สำนักปลดั 

49 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
เอดส์และปญัหาเพศสัมพันธ์
ที่ไม่เหมาะสม 

เพื่อป้องกันปปัญหาด้าน
สุขภาพและสังคมจาก
พฤติกรรมทางเทพศไม่
เหมาะสมของวัยรุ่น 

การอบรม แนะ
แนว สร้างทัศนติ
ให้แก่เยาวชน  
เด็กนักเรยีนใน
พื้นที่ตำบลหนอง
ตาดใหญ ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของเด็ก
และเยาวชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

สร้างค่านิยมการเรียนรู้
เรื่องเพศศึกษาอย่าง
สร้างสรรค ์

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
2. ยุทธศาสตร์  เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2.1  แนวทางการพัฒนา  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี  คนชรา   ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ เอดส์    จัดให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 โครงการรณรงค์เฝา้ระวังยา
เสพติดสำหรับเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่
เด็กและเยาวชนให้ตะหนัก
ถึงพิษภัยของยาเสพติด 

เด็กและเยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของจำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ลดความเสีย่งของ
ปัญหายาเสพตดิใน
เด็กและเยาวชน 

สำนักปลดั 

51 โครงการส่งเสริมสภาเด็กและ
เยาวชนตำบลหนองตาดใหญ ่

เพื่อส่งเสริมการ
ดำเนินงานและการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ของสภา
เด็กและเยาวชนตำบล
หนองตาดใหญ ่

เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ตำบลหนองตาด
ใหญ่ที่อยู่ในระบบ
การศึกษาและนอก
ระบบการศึกษาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของเด็ก
เยาวชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของสภาเด็ก
และเยาวชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

52 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มทอผ้า 
หมู่ 1 - 9 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและครอบครัวตาม
ศักยภาพ 
 

กลุ่มอาชีพภายใน
ตำบลหนองตาดใหญ ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 พัฒนาความรู้และ
สร้างรายได ้

ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ 

53 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม หมู่ 1- 9 
 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและครอบครัวตาม
ศักยภาพ 
 

กลุ่มอาชีพภายใน
ตำบลหนองตาดใหญ ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 พัฒนาความรู้และ
สร้างรายได ้

ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
2. ยุทธศาสตร์  เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2.2  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลหนองตาดใหญ ่

เพื่อให้ประชาชนรู้จักการ
ออม และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น 

กองทุนสวัสดิการ 
ในตำบลหนองตาด
ใหญ่ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 10 ของ
ครัวเรือน 

ประชาชนรู้จักเก็บ
ออมและมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ/
แผนชุมชน 
 

2 ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน
ตำบลหนองตาดใหญ ่

เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชน/เยาวชนใน
พื้นที่ตำบลหนองตาด
ใหญ่ 

หมู่ที่ 1 - 9 50,000 50,000 50,000 50,000 100,000 ให้ความรู้และ
เพิ่มรายได ้

ประชาชนเยาวชน
ในพื้นที่ตำบลหนอง
ตาดใหญม่ีความรู้ใน
การประกอบอาชีพ 

กอง
สวัสดิการ/
แผนชุมชน 

3 ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพในตำบล
หนองตาดใหญ ่

เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับ
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน
ตำบล 

1 ครั้ง/ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พัฒนาความรู้ 
เพิ่มรายได ้

กลุ่มอาชีพมีความรู้
ในการประกอบ
อาชีพ 

กอง
สวัสดิการ/
แผนชุมชน 

4 จัดส่งเสริมใหม้ีตลาดนดัชุมชน
ทุกวันศุกร์ 

เพื่อให้ประชาชนนำสินค้า
ผลิตเองในชุมชนมา
จำหน่าย 

จัดกิจกรรมทุกวัน
ศุกร์ สัปดาห์ละ 1 
ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 30,000 เพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชน 

ประชาชนมีรายได้
จากการจำหน่าย
สินค้า 

กอง
สวัสดิการ/
แผนชุมชน 

5 โครงการเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพตำบลหนอง
ตาดใหญ ่

เพื่อต้องการให้ประชา
รู้จักป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง 

สมทบกองทุนปลัก
ประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองตาดใหญ ่

138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 ร้อยละของ
คุณภาพชีวิตแระ
ชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพ
ดี 

กองทุนหัก
ประกัน
สุขภาพฯ 

6 อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจดัจ้าง องค์การ
บริหารส่วนตำบล 

เพื่อความสะดวกในการ
บริการประชาชน 

อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือจัด   
จ้างองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนไดร้ับ
ข่าวสารและใช้เป็น
ที่ปิดประกาศ 

สำนักปลดั 

 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
2. ยุทธศาสตร์  เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2.3  แนวทางการพัฒนา  การสนับสนนุส่งเสริมความเปน็เลิศด้านกีฬา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความสนใจในด้านกีฬา
มากขึ้น 
 

เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป ในตำบลหนอง
ตาดใหญ ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สร้างความ
สามัคค ี

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
 
 
 

กองการศึกษา 

2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาประจำ
หมู่บ้าน 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนมีอุปกรณ์ในการ
ออกกำลังกาย 
 

สนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาทุกหมู่บ้าน หมู่ 
1 - 9 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนมี
ร่างกายที่
แข็งแรง 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ ์
 
 
 

กองการศึกษา 

3 ส่งเสริมการออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพในตำบลหนอง
ตาดใหญ ่

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

ประชาชน หมู่ 1 - 9 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สุขภาพร่างท่ีด ี

สำนักงานปลัด 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
2. ยุทธศาสตร์  เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2.4  แนวทางการพัฒนา  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ฝึกซ้อมแผนให้กับ อปพร. 
ในตำบลหนองตาดใหญ ่

อบรม 1 ครั้ง/ป ี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อป้องกันภัย ประชาชน
ผู้ประสบภยัได้รับ
ความช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที 

สำนักงานปลัด 

2 จัดวัสดุอุปกรณส์ัญญาณไฟ
จราจร (ไฟพระพริบ) 

เพื่อลดการเกิดอุบัตเิหตุ
บนท้องถนนในเขตตำบล
หนองตาดใหญ ่

จัดหาไฟสัญญาณ
จราจร 

50,000 50,000 50,000 50,000 100,000 เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ลดการอุบัติเหตุ
ประชาชนปลอดภัย
จากการใช้ถนน 

สำนักงานปลัด 

3 รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ในช่วงเทศกาล ปี
ใหม่  , สงกรานต ์

เพื่อลดการเกิดอุบัตเิหตุ 
ลดความสูญเสยีที่จะ
เกิดขึ้นในช่วยเทศกาลปี
ใหม่ , สงกรานต ์

ตั้งศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
, สงกรานต ์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เตรียมการ
ป้องกัน 

ไม่มผีู้ได้รับบาดเจ็บ
จากการเกิดอุบตัิ 
เหตุทางถนน 

สำนักงานปลัด 

4 จัดหารถบรรทุกน้ำ
เอนกประสงค์ ขนาด
เครื่องยนตไ์ม่น้อยกว่า  
210  แรงม้า 

เพื่อป้องกันและช่วย
บรรเทาปญัหาภยัแงให้กับ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ตำบลหนองตาดใหญ่และ
พื้นที่ใกล้เคียง 

จัดซื้อรถยนต์
บรรทุกน้ำอเนกปา
ระสงค์  จำนวน  
1  คัน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีการจัดซื้อ
รถบรรทุกน้ำ
เอนกประสงค์ 

ประชาชนในตำบล
หนองตาดใหญ่และ
พื้นที่ใกล้เคียง 

สำนักงาน
ปลัด/แผน
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
2. ยุทธศาสตร์  เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2.4  แนวทางการพัฒนา  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ฝึกทบทวน อปพร. เพื่อเพ่ิมความรู้ในการ
ฝึกทักษะ อปพร.ให้มี
ประสิทธิภาพ 

สมาชิก อปพร. ตำบล
หนองตาดใหญ ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เตรียมความพร้อม สมาชิก อปพร.ได้รับ
การฝึกอบรมและมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักงานปลัด 
 

6 โครงการจดัทำบริการ
สาธารณะน้ำอุปโภค
บริโภคและน้ำที่ใช้ในการ
ระงับอัคคีภัย 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ในเขตพื้นท่ี อบต.หนอง
ตาดใหญ ่

หมู่ที่ 1 - 9 100,000 100,000 100,000 100,000 200,000 เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนและ
ป้องกันการเกิดภัย 

ประชาชนไดร้ับความ
ช่วยเหลือได้ทันท่วงท ี

สำนักงานปลัด 

7 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ , 
เครื่องดับเพลิง  

เพื่อให้มีเครื่องมือในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเพิม่มากข้ึน 

ที่ทำการ อบต.   ,   
ศูนย์ อปพร. ,ศพด. ท้ัง 
5 ศนูย์ , หมู่ที่ 1 - 9 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อป้องกันการ
เกิดเพลิงไหม ้

สามารถระงับเหตุได้
ทันท่วงที 

สำนักงานปลัด 
 

8 แก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ำอุปโภค – 
บริโภค ในพื้นที่ตำบล
หนองตาดใหญ ่

หมู่ที่  1 - 9 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาน
ผู้ประสบภยั 

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้
ประชาชนเอย่าง
รวดเร็วทันต่อ
สถานการณ ์

สำนักงานปลัด 

9 แก้ไขปัญหาจาก
สถานการณ์ภัยหนาว 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ในพื้นที่ ตำบลหนอง
ตาดใหญ่ ที่ได้รับความ
เดือดร้อนจาก
สถานการณ์ภัยหนาว 

หมู่ที่ 1 - 9 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ผู้ประสบภยั 

สามารถตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนได้ทันท่วงท ี

สำนักงานปลัด 

 
 
 

 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
2. ยุทธศาสตร์  เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2.4  แนวทางการพัฒนา  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 จัดหาผา้ห่มกันหนาว
แก่ผู้สูงอาย ุ
 ผู้ยากไร้ในตำบล 
 

ช่วยเหลือผูสู้งอายุผู้อยาก
ไร้ที่ขาดแคลนผา้ห่มกัน
หนาว 

จัดกิจกรรมมอบผ้าห่ม
หันหนาวให้กับ
ผู้สูงอาย ุ
 ผู้ยากไร้ในตำบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ผู้สูงอายุ ผูย้ากไร้ได้รับ
ความช่วยเหลือ 

สำนักงานปลัด 
/แผนชุมชน 

11 ฝึกอบรมจดัตั้ง อปพร. เพื่อรับสมคัรสมาชิก อป
พร. เพิ่มเพื่อทดแทนกำลัง
พลที่สูงอายุและปลด
เกษียณและลาออก 

จำนวน  50  นาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เตรียมความพร้อม
กำลังพล อปพร. 

สมาชิก อปพร.เพิ่มขึ้น
สมารถปฏิบัติหนา้ที่แล
ให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัได้อย่าง
รวดเร็ว 

สำนักปลดั 

12 จัดหาชุด อปพร. เพื่อจัดหาชุดให้ อปพร. ผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

จำนวน  50  ชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สร้างขวัญและ
กำลังใจ 

สมาชิก อบพร. แต่ง
กายถูกต้องตาม
ระเบียบ 
 

สำนักงานปลัด 

13 รู้กฎลดอุบัติเหต ุ เพื่อให้ความรู้เรื่อง
กฎหมายจราจรแก่
ประชาชน 

ประชาชนท่ัวไปใน
ตำบลหนองตาดใหญ ่
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้
ความรู ้

ประชาชนไม่ทำผิดกฎ
จราจร 

สำนักปลดั 

14 วัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อป้องกันการเกิด
อัคคีภัย 

หมู่ 1 -9 
 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ป้องกันการเกิด
อัคคภีัย 

ระงับเหตไุด้ทันท่วงท ี สำนักปลดั 

   

 แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
2. ยุทธศาสตร์  เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2.4  แนวทางการพัฒนา  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 วัสดุจราจร เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

หมู่ 1-9 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ป้องกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในการสญัจร 
 
 

สำนักปลดั 

16 ติดตั้งไฟกระพริบโซลา่
เซลล์ หน้า โรงเรียน
บ้านหนองตาด 

เพื่อความปลอดภัยของ
นักเรียนและประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนน 

โคมไฟฟ้า 1 ชุด 100,000 100,000 100,000 1000,000 100,000 เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ลดการอุบัติเหตุ
ประชาชนปลอดภัย
จากการใช้ถนน 
 

สำนักงาน
ปลัด/กองช่าง 

17 ติดตั้งไฟกระพริบโซลา่
เซลล์ หน้า โรงเรียน
บ้านหัวนำคำ 

เพื่อความปลอดภัยของ
นักเรียนและประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนน 
 
 

โคมไฟฟ้า 1 ชุด 100,000 100,000 100,000 1000,000 100,000 เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ลดการอุบัติเหตุ
ประชาชนปลอดภัย
จากการใช้ถนน 
 

สำนักงาน
ปลัด/กองช่าง 

18 ติดตั้งไฟกระพริบโซลา่
เซลล์ หน้า โรงเรียนวัด
บ้านดอนเต็ง 

เพื่อความปลอดภัยของ
นักเรียนและประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนน 
 
 

โคมไฟฟ้า 1 ชุด 100,000 100,000 100,000 1000,000 100,000 เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ลดการอุบัติเหตุ
ประชาชนปลอดภัย
จากการใช้ถนน 
 

สำนักงาน
ปลัด/กองช่าง 

19 ติดตั้งไฟกระพริบโซลา่
เซลล์ หน้า โรงเรียนวัด
บ้านเมืองสูง 

เพื่อความปลอดภัยของ
นักเรียนและประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนน 
 

โคมไฟฟ้า 1 ชุด 100,000 100,000 100,000 1000,000 100,000 เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ลดการอุบัติเหตุ
ประชาชนปลอดภัย
จากการใช้ถนน 
 

สำนักงาน
ปลัด/กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
2. ยุทธศาสตร์  เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2.4  แนวทางการพัฒนา  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการจติอาสาภัย
พิบัติ 

เพื่อป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและให้ประชาชน
มีส่วนร่วม 

ประชาชน  หมู่ 1 - 9 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ป้องกันภัยพิบัต ิ สามารถป้องกันภัย
พิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น 

สำนักปลดั 
แผนชุมชน 

21 โครงการฝึกอบรม
เตรียมความในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยภายในชุมชน 

อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน เยาวชน
และประชาชทั่วไป 
จำนวนไม่น้อยกว่า 50 
คน /ป ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชานท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

สำนักปลดั 

22 โครงการฝึกอบรม 
หลักสตูรจดัตั้ง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของอา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

เพื่อพัฒนางานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั และ
การช่วยเหลือประชาชน 

จัดการฝึกอบรม
ประชาชนท่ัวไป หรือ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อ.ปพร.) 
จำนวนไม่น้อยกว่า ปี
ละ  คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ อปพร.
ที่ได้รับการพัฒนา 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

สำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
2. ยุทธศาสตร์  เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2.5  แนวทางการพัฒนา  การสาธารณสุข  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ การฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดหาน้ำยาพ่นหมอกควัน
และทรายกำจัดลูกน้ำ
ยุงลาย 

เพื่อควบคุมและป้องกัน
โรคตดิต่อ 

จัดหาน้ำยาพ่นหมอก
ควันทรายกำจัดลูกน้ำ
ยุงลายทั้ง  9 หมู่บ้าน 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อป้องกันการ
เกิดโรคระบาด 

ประชาชนไม่มี
อาการเจ็บป่วย
จากโรค
ไข้เลือดออก 

สำนักปลดั 

2 ส่งเสริมและรณรงค์ป้องกัน
โรคตดิต่อต่าง ๆ (อุบัติใหม่  
อุบัติซ้ำ) 

เพื่อรณรงค์และให้ความรู้
การป้องกันโรคตดิต่อตา่ง 
ๆ 

ส่งเสริมและรณรงค์
ป้องกัน หมู่ที่ 1 -9 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนไดร้ับ
ความรู ้

ประชาชนไดร้ับ
คามรู้ในการ
ควบคุมห้องกัน
โรคต่าง ๆ 

สำนักปลดั 

3 ส่งเสริมและสนับสนุน
สาธารณสุขมูลฐาน (อสม. 
9 หมู่บ้าน) 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน 9 
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 - 9 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยทีด่ ี

สำนักปลดั 

4 จัดหาเครื่องออกกำลังกาย
ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 9 
และหน้าท่ีทำการ อบต. 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนในตำบลและ
หมู่บ้านได้ออกกำลังกาย 

หมู่ที่ 1 – 9  
หน้าท่ีทำการ อบต.
หนองตาดใหญ ่

100,000 100,000 100,000 100,000 200,000 ร่างกายแข็งแรง ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
แข็งแรง 

สำนักปลดั 

5 
 
 
 
 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าใน
ชุมชน 

เพื่อป้องกนัและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน 

จัดหาวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ร้อยละ 100 
ของสุนัข/แมว ในพื้นที่
ตำบลหนองตาดใหญ่  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพื่อป้องกันการ
เกิดโรคระบาด 
หมา แมว 

ประชาชนในเขต
ตำบลหนองตาด
ใหญ่ไมเ่ป็นโรค
พิษสุนัขบ้าน 

สำนักปลดั 

 

แบบ ผ. 02 



     รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
2. ยุทธศาสตร์  เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2.5  แนวทางการพัฒนา  การสาธารณสุข  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ การฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 การแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้บริการประชาชนใน
พื้นที่ตำบลหนองตาดใหญ ่
 

หมู่ 1 - 9 500,000    500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน หมู่ 1 -
9 

ประชาชนไดร้ับ
การรักษาได้
ทันท่วงที 

สำนักปลดั/
แผนชุมชน 

7 ทดสอบคุณภาพน้ำ เพื่อป้องกันการเกิด
โรคตดิต่อ 
 

หมู่ 1-9 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 หมู่ 1-9 สามารถควบคุม
โรคตดิต่อและไม่
ติดต่อได ้

กองช่าง 

8 โครงการพระราชดำริฯ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานของ
คณะกรรมการหมู่บา้น/
ชุมชนด้านการพัฒนา  
สาธารณสุขภายใน
หมู่บ้าน/ชุมชน 
 
 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ชุมชน  
หมู่บ้านละ 20,000 
บาท จำนวน 9 
หมู่บ้าน 

200,000 200,00 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รบั
บริการ 

ลดปัญหาสุขภาพ
และสภาวะ
แวดล้อมของ
หมู่บ้าน/ชุมชน 

สำนักปลดั 

9 โครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น 

เพื่อบริการผู้สูงอายุท่ีไม่
สามารถช่วยเหลือคนเอง
ได ้
 
 

หมู่ 1 - 9 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้ป่วยได้รับการดู 
แล 

ประชาชนไดร้ับ
การดูแล 

สำนักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
2. ยุทธศาสตร์  เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2.6  แนวทางการพัฒนา   การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 รณรงค์และประชาสมัพันธ์
ป้องกันปัญหายาเสพติด 

เพื่อให้ความรู้ในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติด
แก่ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในตำบลหนอง
ตาดใหญ ่

หมู่ที่ 1 - 9 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
เด็ก เยาวชนปละ
ประชาชน 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนห่างไกล
ยาเสพตดิ 

สำนักงานปลัด 
/แผนชุมชน 

2 เข้าค่ายเยาวชนต้านยาเสพ
ติด 

เพื่อพัฒนาแกนนำเยาวชน  
และสร้างเครือข่ายแกนนำ
เยาวชนให้รู้พิษภัยของยา
เสพติด 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน หมู่ที่ 1 
- 9 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 

ผู้รับการอบรมมีความรู้
และขยายผลต่อการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

สำนักงานปลัด/
แผนชุมชน 

3 ประชาคมยาเสพติดในทาง
ลับ 

เพื่อให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงภยัของยาเสพ
ติดเพื่อค้นหาผู้เกี่ยวข้อง
กับผู้ติดยาเสพติด 

ประชาชน หมู่ที่ 1 
- 9 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ของ 
เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 

มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพตดิ 

สำนักงานปลัด 

4 รีเอกซเรย์ร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน (สาธารณสุข 
สถานีตำตรวจ)   เพื่อ
ค้นหาผู้เกีย่วข้องกับยาเสพ
ติด 

เพื่อคัดกรองผู้เสพติดและ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

เยาวชน 
ประชาชน  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 

ปัญหายาเสพตดิใน
ตำบลลดลง 

สำนักปลดั 

5 ฝึกอบรมให้ความรู้การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด 
 

ประชาชนท่ัวไป 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน หมู่ 1 - 
9 

ประชาชนได้ความรู้ที่
ถูกต้องในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติก 

สำนักปลดั 

 แบบ ผ. 02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
2. ยุทธศาสตร์  เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2.7  แนวทางการพัฒนา   การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือปลกูจิตสำนกึด้านคุณธรรม/จริยธรรม  แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 รณรงค์และประชาสมัพันธ์
เพื่อปลูกจิตสำนึกด้าน
คุณธรรม  จริยธรรมแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชานมีจิตสำนึก
และคณุธรรม 

ประชาสมัพันธ์การ
ปลูกจิตสำนึกการ
เข้าวัดฟังธรรมกล่อม
เกลาจติใจ 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คุณธรรม 
จริยธรรม 

ประชาชนมี
จิตสำนึกและ
คุณธรรมมากขึ้น 

สำนักงานปลัด 

2 อบรมคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ 
ผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี อบต. เด็ก 
เยาวชน ประชาชน เข้าวัด
ฟังธรรมกล่อมเกลาจติใจ
และ มีคณุธรรม  จริยธรรม 
  

ผู้บริหาร , สมาชิก
สภาฯ , พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี อบต. , 
เด็ก , เยาวชน , 
ประชาชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีคุณธรรม
และ
จริยธรรม 

ผู้บริหาร , สมาชิก
สภาฯ , พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี อบต. , 
เด็ก , เยาวชน , 
ประชาชน  มี
จริยธรรมมากขึ้น 

สำนักปลดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
2. ยุทธศาสตร์  เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2.8   แนวทางการพัฒนา   การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

ปลูกฝั่งประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดี
งามแก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชนท่ัวไป 
 

จัดกิจกรรมในเขต
พื้นที่ตำบลหนอง
ตาดใหญ่และเขต
อำเภอสีดา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 

ได้สอบทอด
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่
ดีงาม 

กองการศึกษา 

2 สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอัน
เป็นเอกลักษณ์และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น (โครงการบวงสรวงท้าว
สุรนารี   , โครงการแห่ช้างบ่อ
ไก่แก้ว) 
 

สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดี
งามของชุมชน 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสืบสาน
ประเพณี
เอกลักษณภ์ูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ระดับอำเภอ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนท่ัวไป ได้สอบทอด
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

3 ประเพณีวันเข้าพรรษา ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประเพณีวันเข้าพรรษา 
จัดกิจกรรมแห่เทียน 
และถวายเทียนพรรษา 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ตำบลหนองตาด
ใหญ่รวมถึง
ความสำคญัและร่วม
สืบทอดประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

กองการศึกษา 

4 สูงวัยสูงคุณค่าสานภูมิปญัญาสู่
ลูกหลาน 

อนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดี
งามของชุมชน 
 
 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 

50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 

เพื่อสืบทอด
ประเพณีท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
2. ยุทธศาสตร์  เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2.8   แนวทางการพัฒนา   การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ประเพณีวันลอยกระทง
ประจำปีในตำบลหนองตาด
ใหญ่ 

อนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดี
งามของชุมชน 
 
 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 

คนรุ่นใหม่รู้จัก
ประเพณีวัฒนธรรม
และสบืสาน
ประเพณีวัฒนธรรม 

กองการศึกษา 

6 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมท้องถิ่น
อำเภอสีดา 

เพื่ออนุลักษณ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
 
 
 

อนุลักษณ์
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อนุลักษณ์
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

เพื่ออนุลักษณ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่ 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
3. ยุทธศาสตร์  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
3.1   แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดตั้งศูนย์เรียนรูร้ะดับ
ตำบล 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
ระดับตำบล 

จำนวน  1  ศูนย์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีศูนย์ให้ความรู้
ด้านต่าง ในการ
ประกอบอาชีพ 

เกิดประบวนการ
เรียนรู้และรู้จักบรหิาร
จัดการชุมชน 
 
 

สำนักปลดั 

2 อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจดั
จ้าง 

เพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างของ อปท.ระดับ
อำเภอ 
 

อุดหนุนศูนย์รวม
ข้อมูลสารของ
อำเภอสีดา 
จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประสิทธิภาพการ
ทำงาน 

มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

สำนักงานปลัด 

3 สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
อบต.หนองตาดใหญ ่

เพื่อบริการส่งเสริมสุขภาพ
ให้คนในชุมชนตำบลหนอง
ตาดใหญ ่

อุดหนุนกองทุนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
40 ของงประมาณ
ที่ได้รับจดัสรรจาก 
สปสช. 

30,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนในตำบล
หนองตาดใหญ ่

ประชาชนไดร้ับบริการ
สุขภาพดีถ้วนหน้า 

กองสวัสดิการ 

4 พัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

บุคลากรทางการ
ศึกษา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบัการ
พัฒนา 

บุคลากรทางการศึกษา
มีความรู้ ความเข้าใจ
การส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กเล็กและการ
ดำเนินงานของ ศพด. 
 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
3. ยุทธศาสตร์  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
3.1   แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
ประชุมสภาฯองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนอง
ตาดใหญ ่
 

เพื่อสะดวกในการ
ประชุมสภาฯ และ
ให้บริการประชาชน 

อาคารห้องประชุม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,00
0 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทำงานของสภาฯ และ
ให้บริหารประชาชน 

สำนักงาน
ปลัด , กอง
โยธา 

6 ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
สำนักงาน อบต. หนอง
ตาดใหญ ่
 

เพื่อให้มีอาคาร
สำนักงานท่ีสะดวกใน
การปฏิบัติงาน สถานท่ี
กว้างขวางขึ้น 

ขยายอาคาร
สำนักงาน จำนวน   
1 ห้อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,00
0 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทำงาน 

สำนักปลดั 

7 ก่อสร้างลานจอดรถผู้มา
ติดต่อราชการ 

เพื่อให้ประชาชน เจา
หน้าท่ีที่จอดรถเมื่อมา
ติดต่อราชการ  และ
ปฏิบัติงานใน อบต. 
หนองตาดใหญ ่

ตามแบบ อบต. 
กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,00
0 

ประชาชนท่ัวไป 
และเจา้หน้าท่ี 
อบต. 

มีที่จอดรถเป็นสัดส่วน
สำหรับประชาชนผูม้า
ติดต่อราชการและ
เจ้าหน้าท่ี 

สำนักงาน
ปลัด ,กอง
โยธา 

8 รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 5 ศูนย์ 
 
 

 ศดพ. ท้ัง 5 ศูนย์ 100,000 1,000,000 1,000,000 100,000 1,000,0
00 

สร้าง ศดพ. 1 แห่ง มีการบรหิารจดัการที่เป็น
ระบบและได้มาตรฐาน
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

9 ประชุมผู้ปกครอง จัดประชุมผู้ปกครอง 
ศพด.อย่างน้อย 1 ครั้ง/
ปี 

ผู้ปกครอง ศพด. 5 
ศูนย์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ปกครองเข้าใจ
การดำเนินงานของ 
ศพด. 
 

ผู้ปกครองของ ศพด. มี
ความเข้าใจในการ
ดำเนินงาน ของ ครู ศพด. 

กอง
การศึกษา 
 

 แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
3. ยุทธศาสตร์  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
3.1   แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 สร้างความเข้มแข็งและ
ปกป้องสถาบันสำคญั
ของชาติ 

สร้างความเข้มแข็งและ
ปกป้องสถาบันสำคญัของ
ชาติ 

หมู่ 1 - 9 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สร้างความ
เข้มแข็งและ
ปกป้องสถาบัน
สำคัญของชาต ิ
 

ประชาชนให้
ความสำคญัของสถาบัน
ชาติ 

สำนักปลดั 

11 สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 

เพื่อสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ภายในชุมชน 
 
 

หมู่ที่ 1 - 9 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปรองดอง
สมานฉันท์ 

ประชาชนมีความ
สามัคค ี
 

สำนักปลดั 
 

12 วันท้องถิ่นไทย เพื่อใหเ้พื่อเป็นการรำลึก
ถึงพระมหากรณุาธิคณุ  
ของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕   

ข้าราชการและ
ประชาชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความรัก  ความ
สามัคคี  
ความสัมพันธ์อัน
ดี  และการมี
ส่วนร่วมของ
บุคลากรในสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อเป็นการเสรมิสร้าง
ความรัก  ความสามัคคี  
ความสัมพันธ์อันดี  และ
การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตพื้นท่ีอำเภอสดีา 

สำนักปลดั 

13 หลังฝนถนนด ี
 
 

เพื่อปรับปรุงถนนท่ีชำรุด
ภายในตำบลหนองตาด
ใหญ่ 
 
 

ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา
ได่สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
3. ยุทธศาสตร์  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
3.1   แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย   เพื่อให้ประชาชนได้ออก
กำลังกาย 
 
 

หมู่  1-9 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เครื่องออกหำลัง
กาย 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง 
 

 

สำนักปลดั 

15 ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอนแสบง 
 
 

เพื่อให้เด็กมีโรงอาหารที่
ถูกสุขลักษณะ 

ก่อสร้างโรงอาหาร
ตามแบบท่ี อบต.
กำหนด 
 
 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ก่อสร้างโรง
อาหาร 

เด็กมีโรงอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 

กองการศึกษา 
กองช่าง 

16 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอนแสบง 
 

เพื่อให้สภาพที่เอื้อต่อ
การเรยีนรู ้

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ศพด.ดอนแสบง 
 
 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ศพด.ดอนแสบง 

ศพด.บ้านดอนแส
บงมีสภาพแวดล้อม
เอื้อต่อการเรียนรู ้

กองช่าง 
กองการศึกษา 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
3. ยุทธศาสตร์  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
3.2   แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ส่งบุคลากรอบรมระบบแผนท่ี
ภาษีรวมทั้งจัดทำแผนท่ีภาษ ี

เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
ทำงานและจัดเก็บภาษ ี

ส่งบุคลากรไป
อบรมและ
ดำเนินการจัดทำ
แผนที่ภาษ ี

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เจ้าหน้าท่ี อบต. บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลดั ,
กองคลัง,กอง
โยธา 
 

2 ฝึกอบรมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ บุคลากร พนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ้าง ของ อบต. 
หนองตาดใหญ ่

เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ฯ พนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้าง 
ของ อบต.หนองตาด
ใหญ่ 

ฝึกอบรม ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วน
ตำบล พนักงาน
จ้าง ของ อบต. ใน
หลักสตูรตา่ง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พัฒนาความรู ้ เพื่อให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง ของ 
อบต. มีศักยภาพ
มากยิ่งข้ึนรวดเร็ว 

สำนักงานปลัด 
,กองคลัง ,กอง
ช่าง , 
การศึกษา ,
สวัสดิการ 

3 อบรมสมัมนาและทัศนศึกษาดู
งานนอกสถานท่ีแก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้าง อบต. 
หนองตาดใหญ ่

เพื่อเป็นการเสรมิสร้าง
วิสัยทัศน์ที่ดีและเป็นการ
เพิ่มพูนคามรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน
ส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง ของ 
อบต. 

400,000 400,000 400,000 100,000 400,000 เพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงาน 

บุคลากรทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่าย
ประจำมคีวามรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำนักงานปลัด 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
3. ยุทธศาสตร์  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
3.3   แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 การเผยแพร่ความรู้
ประชาธิปไตยและกฎหมาย
รัฐธรรมนูญการเลือกตั้ง 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เรื่องประชาธิปไตยและ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

จัดอบรม/เผยแพร่
ความรู้ประชาธิปไตย
และกฎหมาย
รัฐธรรมนูญเลือกตั้ง
ทางหอกระจายข่าว/
จัดทำแผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พัฒนาความรู ้ ประชาชนมีความรู้
เรื่องประชาธิปไตย
รัฐธรรมนูญกรเลือกตั้ง 

สำนักงาน
ปลัด 

2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
นายก อบต./สมาชิกสภาฯ 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเลือกตั้ง 

มีการจัดการเลือกตั้ง
ตามที่กฎหมายกำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การมีส่วนร่วม ประชาชนไดเ้ข้ามามี
ส่วนร่วมและมีบทบาท
ทางการเมือง 
 

สำนักงาน
ปลัด 

3 จัดแผนชุมชน  ทบทวนความรู้ หลัก
ความสำคญัแผนชุมชนกับ
การพัฒนาหมู่บ้านชุมชน 
ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ให้ความ
ร่วมมือกับการพัฒนาตำบล 

จัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านปรับแผน
ชุมชนหรือจัดทำ
ประชาพิจารณ์แผน
อย่างน้อย 1 ปี / ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประสิทธิภาพ
การทำงาน 

ประชาชนไดเ้ขามามี
ส่วนร่วมและมีบทบาท
ทางการเมือง 

สำนักงาน
ปลัด 

4 เผยแพรค่วามรูด้้านกฎหมาย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้
ด้านกฎหมายที่ควรรู้แก่
ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงานส่วนตำบลและ
ประชาชน 

อบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายใน
ชีวิตประจำวันแก่
ประชาชนในเขตหนอง
ตาดใหญ ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วน
ตำบลและ
ประชาชน 

มีความเข้าใจเกีย่วกับ
กฎหมายที่ควรรู้ใน
ชีวิตประจำวันมาก
ยิ่งข้ึน 

สำนักงาน
ปลัด 

 แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
4. ยุทธศาสตร์  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอยา่งยั่งยืน 
4.1  แนวทางการพัฒนา  การกำจัดขยะมลูฝอยรวมและสิ่งปฏิกลูรวม  และการจัดต้ังศูนย์กำจัดขยะระดับตำบล 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 รณรงค์รักษาความสะอาด
เรียบร้อยของบ้านเรือนและ
ชุมชน ตามโครงการโคราช
เมืองสะอาด 

เพื่อให้ประชาชนกำจัดสิ่ง
ปฏิกูล ขยะมูลฝอยท่ีถูก
สุขลักษณะ 

 หมู่ที่ 1 -9 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กำจัดสิ่งปฏิกลู บ้านเรือนและชุมชน
น่าอยู่ขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 
 
 

2 การจัดหาใหม้ีถังขยะหน้า
บ้านของแต่ละครัวเรือน หมู่
ที่ 1 -9 

มี่ที่เก็บขยะที่เหมาะสมและ
เป็นระเบียบมากขึ้นและไม่
สกปรก 
 

สนับสนุนถังขยะ
ให้กับทุกครัวเรือน ๆ 
ละ  1  ถัง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ครัวเรือน
ภายในตำบล 

บ้านเรือนและชุมชน
น่าอยู่และไม่ทำให้
สกปรก 

กอง
สวัสดิการ
ฯ/แผนชุมน 

4 รณรงค์สร้างจติสำนึกในการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุนชน 

เพื่อสร้างนิสยัของประชาชน
ในตำบลให้รู้จดัการรักษา
ความสะอาดของบานเรือน
และชุมชน 

จำนวน  9  หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การรักษาความ
สะอาด 

ประชาชนในตำบล
รู้จักการรักษาความสะ
ดากของบ้านเรือน 

กอง
สวัสดิการฯ 

5 รีไซเคิล ครอบครัวหรรษา
เพื่อสื่อสรา้งสรรค ์
 

เพื่อรักษาความสะอาดและ
การนำขยะมาทำเป็นสื่อการ
เรียนการสอน 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
5  ศูนย์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เกิดการเรียนรู ้ เพื่อให้เด็กรู้จักการนำ
ขยะมาทำเป็นของใช้ 

กอง
การศึกษา 

6 บริการจดัการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

เพื่อบริหารขยะมลูฝอย
จัดเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี
ตำบลหนองตาดใหญ ่
 

หมู่ที่ 1 - 9 256,000 256,000 256,000 256,000 256,000 เก็บขยะมลูฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

สิ่งแวดล้อมในชุมชน
สะอาดปลอดภัย 

สวัสดิการ
ฯ/แผน
ชุมชน 

 

 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
4. ยุทธศาสตร์  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอยา่งยั่งยืน 
4.1  แนวทางการพัฒนา  การกำจัดขยะมลูฝอยรวมและสิ่งปฏิกลูรวม  และการจัดต้ังศูนย์กำจัดขยะระดับตำบล 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ เพื่อจัดเก็บขยะภายใน
ตำบลหนองตาดใหญ ่

 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาณกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี  
ตามแบบมาตรฐาน
ครุภณัฑ ์
 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 หมู่ 1 - 9 สิ่งแวดล้อมในชุมชน
สะอาดปลอดภัย 

สำนักปลดั/
แผนชุมชน 

8 Big cleaning day เพื่อทำความสะอาดใน
ตำบลหนองตาดใหญ ่
 
 

หมู 1 - 9 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ทำความสะอาดใน
ตำบล 

สิ่งแวดล้อมในชุมชน
สะอาดปลอดภัย 

สำนักปลดั/
แผนชุมชน 
 
 
 

9 ล้อมรั้วรอบบ่อขยะโคกซาด  
หมู่  5 
 
 

เพื่อจัดเก็บขยะภายใน
ตำบลหนองตาดใหญ ่

หมู่  5 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รั้วบ่อขยะ สิ่งแวดล้อมในชุมชน
สะอาดปลอดภัย 

สำนักปลดั/
แผนชุมชน 

 
 
 
 
 
 

 แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
4. ยุทธศาสตร์  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอยา่งยั่งยืน 
4.2  แนวทางการพัฒนา  การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการเพ่ิมพื้นที่ป่า  การใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 การอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ   หมู่ที่  
1 - 9 

เพื่ออนุรักษ์และปลูกต้นไม้
เพิ่มในพ้ืนท่ีป่า 
 
 

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
เพื่ออนุรักษ์ป่า 3 ครั้ง 
/ ปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การปลูกจติสำนึก เป็นแหล่งเรียนรู้
เชิงอนุรักษ ์

สำนักงาน
ปลัด 

2 ปลูกป่าอันเนื่องมาจากพระราช
เสาวนีย์ (ปลูกต้นไม้เฉลมิพระ
เกียรติ) 
 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปลูกต้นไม่และดูแล
รักษา 

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 
ถวายเนื่องในวันแม่ 
และวันสำคัญตา่ง ๆ 

20,000 20,000 20,000 20,000, 20,000 การอนุรักษ์
ธรรมชาต ิ

ชุมชนมีต้นไม้
เพิ่มขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

3 ตามแนวพระราชดำริในหลวง 
(โครงการปลูกหญ้าแฝก) 

ป้องกันการพังทลายของ
หน้าดินรวมทั้งการตื้นเขิน
ของแหล่งน้ำ 

จัดหาหญ้าแฝก
ดำเนินการตาม
พระราชดำริในการ
ปลูกหญ้าแฝกเพื่อ
รักษาหน้าดิน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การอนุรักษ์
ธรรมชาต ิ

ป้องกันดิน และ
ลดการตื้นเขินของ
แหล่งน้ำ 

สำนักงาน
ปลัด ,กอง
สวัสดิการ 
 
 

4 สนับสนุนการสำรวจแนวเขต
และรังวัดพื้นทีส่าธารณะ 

เพื่อดูแลรักษาแนวเขต
พื้นที่สาธารณะ 
 
 

หมู่ที่ 1 - 9 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 พื้นที่สาธารณะ ป้องกันการลุกล้ำ
แนวเขตพื้นท่ี
สาธารณะ 

กองช่าง 

5 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ  
 

เพื่อปกป้องทรัพยากร
ท้องถิ่น 

จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพย์กร
ท้องถิ่น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ฐานข้อมูลทรัพย์
กรท้องถิ่น 

เป็นแหล่งเรียนรู้
เชิงอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืช 

สำนักงาน
ปลัด/กอง
สวัสดิการ 

 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
4. ยุทธศาสตร์  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอยา่งยั่งยืน 
4.3  แนวทางการพัฒนา   การสนับสนนุและรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ให้ท้องถิ่นรักษส์ิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อาสาสมัครรักษ์สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
ท้องถิ่น 

เพื่อสร้างจิตสำนักให้แก่
เยาวชน – เด็ก นักเรียน  
ให้รักษาทรัพยากรพื้นที่
ป่าไม่และรูจ้ักรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

จัดอบรม/และจัด
กิจกรรมปลูกต้นไม้
ให้กับเด็กเยาวชนใน
ตำบลหนองตาดใหญ่  
1 ครั้ง / ป ี
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เยาวชน เด็ก นักเรียน
รักษาสิ่งแวดล้อม 

สำนักปลดั 

2 ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประหยดัพลังงาน 

เพื่อให้ประชาชนรู้จักใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่า 

จัดฝึกอบรมการ
ประหยดัพลังงาน
ให้กับประชาชนใน
ตำบล 
 
 

  30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สร้างจิตสำนึก ประชาชนมีจิตสำนึกท่ี
ดีในการใช้พลังงาน 

สำนักงาน
ปลัด , 
กอง
สวัสดิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
5 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
5.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลติด้านการเกษตรอินทรีย์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 รณรงค์ไถกลบฟางตอซัง
ข้าว 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใน
ตำบลรู้จักการบำรุงหน้าดิน
และรูจ้ักการอนุรักษ์ดินให้มี
คุณภาพ 

สนับสนุนให้
เกษตรกรไถกลบ
ฟางข้าว 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 พัฒนาและให้
ความรู ้

ดินเกิดวัตถุอินทรยี์
ส่งผลใหด้ินมีคณุภาพ
มากขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

2 ศูนย์ผลติข้าวชุมชน เพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวใช้
เองในชุมชน 

อบรมเกษตรกร  
จำนวน  200  
ราย 

383,000 383,000 383,000 383,000 383,000 ลดต้นทุนการผลิต -เกษตรกรผลติเมล็ด
ข้าวใช้เอง 200  
ครัวเรือน 
เกษตรกรมีความรู ้
 

สำนักงาน
ปลัด , 
สำนักงาน
เกษตรอำเภอ 

3 ฝึกอบรมปลูกปอเทือง
ปรับปรุงบำรุงดิน 

เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน อบรมเกษตรกร  
จำนวน  200  
ราย 
 

133,000 133,000 133,000 133,000 133,000 บำรุงดิน ปรับปรุงบำรุงดิน
จำนวน  1,000 ไร่/ปี 
 
 

สำนักงาน
ปลัด , 
สำนักงาน
เกษตรอำเภอ 

4 ฝึกอบรมปลูกมะนาวใน
กระถาง 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

อบรมเกษตรกร  
100  ราย 

132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 เพิ่มรายได ้ เกษตรมรีายได้ 
1,000 บาท /
ครัวเรือน/ป ี
 

สำนักงาน
ปลัด , 
สำนักงาน
เกษตรอำเภอ 

5 พัฒนาเกษตรผสมผสาน
ตามแบบตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชน หมู่ 
1-9 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มคุณภาพชีวิต สำนักงาน
ปลัด , 
สวัสดิการ
สังคม,เกษตร
อำเภอ 

 แบบ ผ. 02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
5 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
5.2  แนวทางการพัฒนา   การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการเกษตรอินทรีย์แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 

การประชาสัมพันธ์และรณรงค์
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ย
วิทยาศาสตร ์
 
 
 

ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรมีความเชื่อมั่นใน
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ย
วิทยาศาสตร์และหันมาใช้
ปุ๋ยอินทรีย์มากข้ึน 
 

เกษตรในเขตพื้นท่ี 
หมู่ที่ 1 -9 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ให้ความรู้แก่
ประชาชนเรื่อง
การใช้ปุ๋ยอินทรีย ์

ประชาชนใน
ตำบลปราศจาก
โรคภยัทีม่ากับ
ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
และดินมีคุณภาพ 

สำนักงาน
ปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
6.1  แนวทางการพัฒนา   สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวด้านศาสนา  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำ
หนองฝายน้อย  หมู่  8 

เพื่อให้รอบหนองฝาย
น้อยมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาน
น่าพักผ่อนและใช้เป็น
สถานท่ีออกกำลังกาย
ของประชาชน 

จำนวน  1  แห่ง  
ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนดให ้

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ี
พักผ่อน/ออก
กำลังกาย 

หนองฝายน้อยมี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาน
น่าพักผ่อน 

กองโยธา/
แผนชุมชน 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำ
หนองสระใหญ่  หมู่  8 

เพื่อให้รอบหนองสระ
ใหญ่มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาน
น่าพักผ่อนและใช้เป็น
สถานท่ีออกกำลังกาย
ของประชาชน 

จำนวน  1  แห่ง  
ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนดให ้

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ี
พักผ่อน/ออก
กำลังกาย 

หนองสระใหญม่ี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาน
น่าพักผ่อน 

กองโยธา/
แผนชุมชน 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำ
หนองฝายเทิง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้รอบสระน้ำหนอง
ฝายเทิง หมู่ที่ 1  มีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงานน่า
พักผ่อนและใช้เป็น
สถานท่ีออกกำลังกาย
ของประชาชน 

จำนวน  1  แห่ง  
ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนดให ้

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ี
พักผ่อน/ออก
กำลังกาย 

สระน้ำหนองฝาย
เทิง หมู่ที่ 1  มีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงานน่า
พักผ่อน 

กองโยธา/
แผนชุมชน 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบรเิวณ
ด้านทิศเหนือของแหล่งน้ำ
หนองฝายใต้   หมู่ 4  

เพื่อให้รอบรอบหนอง
ฝายใต้  หมู่ที่  4 มีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงานน่า
พักผ่อนและใช้เป็น
สถานท่ีออกกำลังกาย
ของประชาชน 

จำนวน  1  แห่ง  
ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนดให ้

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ี
พักผ่อน/ออก
กำลังกาย 

รอบหนองฝายใต้  
หมู่ที่  4 มีภูมิทัศน์
ที่สวยงานน่า
พักผ่อน 

กองโยธา/
แผนชุมชน 

 
แบบ ผ. 02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
6.1  แนวทางการพัฒนา   สนับสนุนและส่งเสรมิให้มีการปรับปรุงภมูิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า
สำนักงาน อบต.หนองตาดใหญ ่

เพื่อให้หน้าสำนักงาน 
อบต.หนองตาดใหญม่ีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงานน่าพักผ่อน
และใช้เป็นสถานท่ีออก
กำลังกายของประชาชน 

จำนวน  1  แห่ง  
ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนดให ้

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ี
พักผ่อน/ออก
กำลังกาย 

มีสถานท่ีพักผ่อน/
ออกกำลังกาย 

หน้าสำนักงาน 
อบต.หนอง
ตาดใหญม่ีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาน
น่าพักผ่อน 

6 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำ
หนองจะบก  หมู่  3 

เพื่อให้รอบสระน้ำหนอง
จะบก  มีภูมิทัศน์ท่ีสวย
งานน่าพักผ่อนและใช้เป็น
สถานท่ีออกกำลังกายของ
ประชาชน 

จำนวน  1  แห่ง  
ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนดให ้

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ี
พักผ่อน/ออก
กำลังกาย 

รอบสระน้ำหนองจะ
บก  มีภูมิทัศน์ที่สวย
งานน่าพักผ่อน 

กองโยธา/แผน
ชุมชน 

7 ปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างถนน
ภายใน ตำบลหนองตาดใหญ ่

เพื่อให้ถนนภายใน ตำบล
หนองตาดใหญ่  มีภมูิ
ทัศน์ที่สวยงานน่าพักผ่อน
และใช้เป็นสถานท่ีออก
กำลังกายของประชาชน 

จำนวน  1  แห่ง  
ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนดให ้

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ี
พักผ่อน/ออก
กำลังกาย 

ถนนภายใน ตำบล
หนองตาดใหญ่  มีภมูิ
ทัศน์ที่สวยงานน่า
พักผ่อน 

กองโยธา/แผน
ชุมชน 

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนอง
เทียมพัฒนา หมู่ที่  9 

เพื่อให้หนองเทียมพัฒนา 
หมู่ที่  9   มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงานน่าพักผ่อนและ
ใช้เป็นสถานท่ีออกกำลัง
กายของประชาชน 

จำนวน  1  แห่ง  
ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนดให ้

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ี
พักผ่อน/ออก
กำลังกาย 

หนองเทียมพัฒนา 
หมู่ที่  9   มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงานน่าพักผ่อน 

กองโยธา/แผน
ชุมชน 

 

 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
6.1  แนวทางการพัฒนา   สนับสนุนและส่งเสรมิให้มีการปรับปรุงภมูิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระ
หนองสิม หมู่  5 
 
 

เพื่อให้หนองเทียมพัฒนา 
หมู่ที่  9   มีภูมิทัศน์ที่สวย
งานน่าพักผ่อนและใช้เป็น
สถานท่ีออกกำลังกายของ
ประชาชน 

จำนวน  1  แห่ง  
ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนดให ้

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ี
พักผ่อน/ออก
กำลังกาย 

หนองเทียมพัฒนา 
หมู่ที่  9   มีภูมิทัศน์
ที่สวยงานน่า
พักผ่อน 

กองโยธา/แผน
ชุมชน 

10 ปรับปรุงภูมิทัศน์  รอง
หนองฝายโพนไผ ่

เพื่อให้หนองโผนไผ่ หมู่ที่  
6   มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงานน่า
พักผ่อนและใช้เป็นสถานท่ี
ออกกำลังกายของ
ประชาชน 
 

จำนวน  1  แห่ง  
ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนดให ้

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ี
พักผ่อน/ออก
กำลังกาย 

หนองโผนไผ่  หมู่ที่  
6   มีภูมิทัศน์ท่ีสวย
งานน่าพักผ่อน 

กองโยธา/แผน
ชุมชน 

11 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระ
หนองสิม หมู่  5 
 
 

เพื่อให้หนองเทียมพัฒนา 
หมู่ที่  9   มีภูมิทัศน์ที่สวย
งานน่าพักผ่อนและใช้เป็น
สถานท่ีออกกำลังกายของ
ประชาชน 
 

จำนวน  1  แห่ง  
ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนดให ้

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ี
พักผ่อน/ออก
กำลังกาย 

หนองเทียมพัฒนา 
หมู่ที่  9   มีภูมิทัศน์
ที่สวยงานน่า
พักผ่อน 

กองโยธา/แผน
ชุมชน 

12 ปรับปรุงภูมิทัศน์  รอง
หนองฝายโพนไผ ่

เพื่อให้หนองโผนไผ่ หมู่ที่  
6   มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงานน่า
พักผ่อนและใช้เป็นสถานท่ี
ออกกำลังกายของ
ประชาชน 

จำนวน  1  แห่ง  
ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนดให ้

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ี
พักผ่อน/ออก
กำลังกาย 

หนองโผนไผ่  หมู่ที่  
6   มีภูมิทัศน์ท่ีสวย
งานน่าพักผ่อน 

กองโยธา/แผน
ชุมชน 

 แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
6.1  แนวทางการพัฒนา   สนับสนุนและส่งเสรมิให้มีการปรับปรุงภมูิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระ
น้ำโสกกระดิ่ง 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ให้สวย
งานน่าพักผ่อนและใช้เป็น
สถานท่ีออกกำลังกายของ
ประชาชน 
 

จำนวน  1  แห่ง  
ตามแบบท่ี อบต. 
กำหนดให ้

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ี
พักผ่อน/ออก
กำลังกาย 

สระน้ำโสกกระดิ่งมี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาน
น่าพักผ่อน 

กองโยธา/แผน
ชุมชน 

14 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่
ใจสิ่งแวดล้อม  อบต.
หนองตาดใหญ ่

เพื่อเป็นการสร้างถนนสวย  
ถนนแห่งความสุขให้แก่
ชุมชน  และเป็นการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหส้วยงาม
และสะอาดตา ตาม
นโยบายโคราชเมืองสะอาด
และเป็นการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว 

ถนนภายในตำบล
หนองตาดใหญ ่

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนสวย
สะอาดไดร้ับ
การดูแล 

เป็นถนนสัญญา
ลักษณ์ของชุมชน
นำไปสู่การ
ท่องเที่ยวในอนาคต 

กอสวัสดิการ
สังคม/แผน
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านหนองจะ
บก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตาดใหญ่  
เชื่อมตำบลสามเมือง อำเภอสดีา  
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อสะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร ไป- มา และ
เพื่อการขนถ่ายสินคา้
ทางการเกษตร 

กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 2,900  เมตร  
หนา 0.05  เมตร 

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
เกิดความปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา และ
การขนถ่ายสินคา้
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

2 ขุดลอกลำห้วยแยะ บ้านหนอง
เทียมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหนอง
ตาดใหญ่ อำเภอสดีา เชื่อมเขต
ตำบลหนองหว้า  อำเภอบัวลาย  
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อกักเก็บน้ำเพื่อให้
เกษตรกรมีน้ำใช้ในการทำ
การเกษตรและเลีย้งสัตว์
อย่างพอเพียง 

ขุดลอกลำห้วย 
กว้าง 15 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 
ยาว 2,900  เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีลำห้วยทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มมากช้ึน 

เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้
ให้เกษตรกรมีน้ำใช้ใน
การทำเกษตรและ
เลี้ยงสตัว ์

กองช่าง 

3 ขุดลอกลำห้วยต้นโพธ์ิ บ้านหนอง
ตาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตาด
ใหญ่  เชื่อมเขตตำบลสดีา  
อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อกักเก็บน้ำเพื่อให้
เกษตรกรมีน้ำใช้ในการทำ
เกษตรและเลี้ยงสตัว ์

ขุดลอกลำห้วย 
กว้าง 15.00เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 
ยาว 2,300  เมตร 

790,000 790,000 790,000 790,000 790,000 มีลำห้วยทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มมากข้ึน 

เพื่อแก้ไขปัญหาภัย
แล้งให้เกษตรกรมีน้ำ
ใช้ในการทำเกษตร
และเลี้ยงสตัว ์

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนแส
ฟัลท์ติกคอนกรีตจากหน้า
โรงเรียนหนองตาดไปทาง กศน.
ตำบลหนองตาดใหญ ่

เพื่อสะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร ไป- มา และ
เพื่อการขนถ่ายสินคา้
ทางการเกษตร 

ช่วงที่ 1กวา้ง 8.00 
เมตร     ยาว 570  
เมตร   หนา 0.05  
เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 
เมตร     ยาว 601 
เมตร   หนา 0.05  
เมตร 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
เกิดความปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา และ
การขนถ่ายสินคา้
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

   
แบบ ผ. 02/1 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นครราชสีมา 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
จากหน้าโรงเรียนบ้านเมืองสูง  ไป
ทางบ้านดอนดู่  ตำบลสีดา  
อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อสะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร ไป- มา และ
เพื่อการขนถ่ายสินคา้
ทางการเกษตร 
 
 
 
 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,805 เมตร  
หนา 0.50  เมตร 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนท่ีได้
มาตรฐานเกิด
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
จากหลังโรงเรียนบ้านเมืองสูง  ไป
ทางบ้านนางเดือน  พรมภา 

เพื่อสะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร ไป- มา และ
เพื่อการขนถ่ายสินคา้
ทางการเกษตร 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,805 เมตร  
หนา 0.50  เมตร 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนท่ีได้
มาตรฐานเกิด
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
จากหนองแสบง  ไปถึงโรงเรยีน
บ้านเมืองสูง 

เพื่อสะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร ไป- มา และ
เพื่อการขนถ่ายสินคา้
ทางการเกษตร 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  2042 เมตร  
หนา 0.50  เมตร 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนท่ีได้
มาตรฐานเกิด
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 
และการขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

   
แบบ ผ. 02/1 



 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
1 บริหารงานท่ัวไป(งาน

บริหารงานท่ัวไป) 
ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เก้าอี้บริการประชาชนขนาด 3 น่ัง ราคา

ชุดละ 6,000 บาท  จำนวน  4  ชุด 
 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 สำนักปลดั 

2 บริหารงานท่ัวไป(งาน
บริหารงานท่ัวไป) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร ระบบดิจติอล (ขาวดำ-
และสี ความเร็ว  30 แผ่น ต่อนาที) 
ราคาเครื่องละ 18,000  บาท  จำนวน  
1  เครื่อง 

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 สำนักปลดั 

3 บริหารงานท่ัวไป(งาน
บริหารงานท่ัวไป) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

ชุดเครื่องขายเสียงพร้อมไมโคโฟน  ห้อง
ประชุมสภา อบต.หนองตาดใหญ่ ราคา
ชุดละ  200,000  บาท จำนวน  1  ชุด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สำนักปลดั 

4 บริหารงานท่ัวไป(งาน
บริหารงานท่ัวไป) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์  
ชนิด 10 ล้อ 2 เพลา ขนาดบรรจไุม่น้อย
กว่า  12,000 ลิตร  ราคาคันละ  
5,000,000  บาท จำนวน  1  คัน 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 สำนักปลดั 

5 บริหารงานท่ัวไป(งาน
บริหารงานท่ัวไป) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ/ขำนาญการ 
ราคาตัวละ 10,000  จำนวน  2  ตัว 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สำนักปลดั 

6 บริหารงานท่ัวไป(งาน
บริหารงานท่ัวไป) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานแบบบุนวม มีพนักพิง
ราคาตัวละ 5,000  จำนวน  2  ตัว 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สำนักปลดั 

 
 
 

 

แบบ ผ. 03 

แบบ ผ. 03 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
7 บริหารงานท่ัวไป(งาน

บริหารงานท่ัวไป) 
ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล 
แบบท่ี 1 ราคาเครื่องละ 22,000  บาท  
จำนวน  2  เครื่อง 

44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 สำนักปลดั 

8 บริหารงานท่ัวไป(งาน
บริหารงานท่ัวไป) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kvaราคาเรื่อง
ละ 5,800  บาท จำนวน 6  เครื่อง 

34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 สำนักปลดั 

9 บริหารงานท่ัวไป(งาน
บริหารงานท่ัวไป) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถึงหมึกพิมพ์(lnk Tank 
Ptinter) ราคาเครื่องละ 7,500  บาท  
จำนว  2  เครื่อง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 สำนักปลดั 

10 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การแพทย ์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล 
ราคาเครื่องละ  5,000  บาท  จำนวน  
2  เครื่อง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สำนักปลดั 

11 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การแพทย ์ เครื่องพ่นฝอยละอองละเอยีด ULV  
ราคาเครื่องละ 100,000  บาท  จำนวน  
1  เครื่อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สำนักปลดั 

12 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การแพทย ์ เครื่องอัดฉีดน้ำแรงสูง พร้อมอุปกรณ์ 
ราคาเครืองละ 25,000  บาท  จำนวน 1 
เครื่อง 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 สำนักปลดั 

13 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การแพทย ์ รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนตส์ูงสดุไมต่่ำกว่า 1110 
กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ราคาคัน
ละ 950,000  บาท  จำนวน 1 คัน 

950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 สำนักปลดั 

 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
14 บริหารงานท่ัวไป(งาน

บริหารงานท่ัวไป) 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด  ราคา  7,500  
บาท  จำนวน  2  หลัง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 สำนักปลดั 

15 บริหารงานท่ัวไป(งาน
บริหารงานท่ัวไป) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน  ราคา 5,000  บาท  
จำนวน  2  หลัง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สำนักปลดั 

16 บริหารงานท่ัวไป(งาน
บริหารงานท่ัวไป) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000  บีทียู  
จำนวน  2  เครื่อง ราคาเครื่องละ  
50,000  บาท 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สำนักปลดั 

17 บริหารงานท่ัวไป(งาน
บริหารงานคลัง) 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด  ราคา  7,500  
บาท  จำนวน  2  หลัง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 กองคลัง 

18 บริหารงานท่ัวไป(งาน
บริหารงานงานคลัง) 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน  ราคา 5,000  บาท  
จำนวน  2  หลัง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองคลัง 

19 บริหารงานท่ัวไป(งาน
บริหารงานคลัง) 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000  บีทียู  
จำนวน  1  เครื่อง ราคาเครื่องละ  
50,000  บาท 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองคลัง 

20 บริหารงานท่ัวไป(งาน
บริหารงานคลัง) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล 
แบบท่ี 1 ราคาเครื่องละ 22,000  บาท  
จำนวน  1  เครื่อง 
 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กองคลัง 

 
 
 

แบบ ผ. 03 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
21 บริหารงานท่ัวไป(งาน

บริหารงานคลัง) 
ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด

หมึกพร้อมตดิตั้งถึงหมึกพิมพ์(lnk Tank 
Ptinter) ราคาเครื่องละ 7,500  บาท  
จำนว  1  เครื่อง 
 

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 กองคลัง 

22 สวัสดิการและสังคม 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด  ราคา  7,500  
บาท  จำนวน  1  หลัง 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 สวัสดิการสังคม 

23 สวัสดิการและสังคม 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน  ราคา 5,000  บาท  
จำนวน  1  หลัง 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สวัสดิการสังคม 

24 สวัสดิการและสังคม 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล 
แบบท่ี 1 ราคาเครื่องละ 22,000  บาท  
จำนวน  1  เครื่อง 
 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 สวัสดิการสังคม 

25 สวัสดิการและสังคม 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถึงหมึกพิมพ์(lnk Tank 
Ptinter) ราคาเครื่องละ 7,500  บาท  
จำนว  1  เครื่อง 

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 สวัสดิการสังคม 

26 เคหะและขุมชน 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด  ราคา  7,500  
บาท  จำนวน  1  หลัง 
 

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 กองช่าง 

27 เคหะและชุมชน 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน  ราคา 5,000  บาท  
จำนวน  1  หลัง 
 

5,000   5,000   5,000   5,000   5,000   กองช่าง 

 

แบบ ผ. 03 



 
 
 

ครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
28 การศึกษาศาสนา

วัฒนธรรม 
ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด  ราคา  7,500  

บาท  จำนวน  1  หลัง 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ศึกษาฯ 

29 การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรม 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน  ราคา 5,000  บาท  
จำนวน  1  หลัง 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ศึกษาฯ 

30 การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรม 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล 
แบบท่ี 1 ราคาเครื่องละ 22,000  บาท  
จำนวน  1  เครื่อง 
 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 ศึกษาฯ 

31 การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรม 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถึงหมึกพิมพ์(lnk Tank 
Ptinter) ราคาเครื่องละ 7,500  บาท  
จำนว  1  เครื่อง 

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 ศึกษาฯ 

32 การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรม 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000  บีทียู  
จำนวน  2  เครื่อง ราคาเครื่องละ  
50,000  บาท 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศึกษาฯ 

33 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด  4x8  เมตร  
จำนวน  4  หลัง 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 สำนักปลดั 
 
 
                



ส่วนที่ 4   
การติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม 

ระเบียบกระทรวงมาหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  (แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่  2 พ.ศ.  2559)  เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการให้คะแนน  
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบ
วัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดดังนี้ 

1.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  
ประกอบด้วย 
 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20  คะแนน 
 1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  15  คะแนน 
 1.3  ยุทธศาสตร์  65  คะแนน  ประกอบด้วย 
  1.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10  คะแนน 
  3.  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
  4.  วิสัยทัศน์  5  คะแนน 
  5.  กลยุทธ์  5  คะแนน 
  6.  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็กลุยุทธ์  5  คะแนน 
  7.  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5  คะแนน 
  8.  แผนงาน  5  คะแนน 
  9.  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5  คะแนน 
  10.ผลผลิต/โครงการ  5  คะแนน 
  คะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80 (80 คะแนน) 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี   
ประกอบด้วย 

1.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา  10  คะแนน 
1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  คะแนน 
1.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  คะแนน 
1.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน  10  คะแนน 
1.5 โครงการพัฒนา  60  คะแนน  ประกอบด้วย 
1.5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5  คะแนน 
1.5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5  คะแนน 
1.5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)  มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5  คะแนน 
1.5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  5  คะแนน 
1.5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  มีความสอดคบ้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  

12  5  คะแนน 
1.5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5  คะแนน 
1.5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5  คะแนน 
1.5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืนภายใต้หลัก

ประชารัฐ  5  คะแนน 



1.5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
1.5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
1.5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
1.5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

3.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่นห้าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา 

1. ข้อมูลสาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 

3.1 ยุทะศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( 10 ) 
3.2 ยุทะศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ( 10 ) 
3.3 ยุทะศาสตร์จังหวัด ( 10 ) 
3.4 วิสัยทัศน์ ( 5 ) 
3.5 กลยุทธ์ ( 5 ) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ( 5 ) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( 5 ) 
3.8 แผนงาน ( 5 ) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ( 5 ) 
3.10 รวมคะแนน 100 

2.การติดตามและประเมินผลโครงการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิง
ประมาณและคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สำคัญ คือ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 

3.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบสำหรับติดตามและประเมินผลเชิงประมาณและคุณภาพ 
 (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
 (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
 (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 

(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving Method 
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้นทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (๑) - (๑๐) หรือเป็นแบบ

ผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป

ตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 
 



ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indica 

ผลกระทบ(Impact) 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต (เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
        ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน 

จะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment) 
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment) 
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ  
4) สิ่งแวดล้อมด้สานวิทยาการใหม่ ๆ (Technology) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจำเป็นที่ 
จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าวมาแล้วเพ่ือให้
องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตาม
สิ่งแวดล้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 
 1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
 หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ อบจ . เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่ บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดย 
ราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 
 

การเมือง 
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(Social) 



 ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมีอิทธิพล 
ต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลั กษณ์ของพรรคการเมือง 
ระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือก 
ให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 
 ในอนาคต อำนาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้น 
ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็น 
นโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอำนาจการปกครอง 
(Centralization) หรือ การกระจายอำนาจก  ารปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผูท้ี่จะปฏิบัติงานใน อบต. จึง 
จำเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท. ให้เข้ากับสภาวการณ์ 
ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ 
ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจกำหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้ 
ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ . เทศบาล อบต.และระตับหมู่บ้าน 
เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท. ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม
ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบ
กฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้อง เป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่
จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหาร
การเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 
 2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ทำให้ประชาชนยากจนเพิ่มข้ึนเป็นสาเหตุของปัญหาอ่ืนๆ 
ที่กระทบต่อ อปท. ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่สามารถ 
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของ 
ๆจาก อปท . เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของสำนักงานตรวแผ่นดิน ที่
พยายามจำกัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร 
 อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปทำงานหา 
เงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอด 
 ถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประซานิยมไปโดยปริยายซึ่ง 
อาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของ 
ประชาชน เป็นต้น 
 ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก "ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน" 
และ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง " ควรเป็นสิ่งสำคัญที่นักบริหารงาน อปท . ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและ 
พัฒนาในประเด็นนี้ 
 3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
 ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่ก็ 
เผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพื้น 
สังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนซนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมซนในเมือง) 
พ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมขง ปท.เปีนอย่างดี บางพื้นที่ประชาชนขาดความร่วมมื 
เป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น 
 สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินกำหนดนโยบายไป 
ตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่พัการเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิดความ 
ขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจา ก 
สาเหตุการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถ 
 



 
บริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การ 
ปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อ ต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอสำคัญ 
เพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร 
 4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่ 
เป็นประจำ เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซองค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท . ที่ 
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น 
หากพนักงานท้องถิ่นให้ความสำคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจำ ก็จะนำมา 
ซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
        ๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลเพื่อนำไปสู่ 
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การ
พัฒนาต่าง ๆ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
 - รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
 - แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
 - แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 
 2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 
พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์ อำนาจต่อรองต่าง ๆ กับคู่ค้าได้ 
และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า 
(เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 
 Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วัน 
นั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไป 
คือ   
 1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
 2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
 3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
 4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองตาดใหญ่ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จำนวน 8 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น 
จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วน ตำบลหนอง
ตาดใหญ ่ในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ 
ยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้า 
มาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานที่สำคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จำเป็น เป็นตัน 
 
 



 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจำนวนมากมากข้ึน ปัญหาการแบ่ง 
ชนชั้น ถ้าคนไทยทำงานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้จะมีชุมชนสลัมเกิดข้ึน และอาจมี พม่า 
ทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมข้ึนอย่างมากจากชนนั้นที่ 
มีปัญหา คนจะทำผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อมต้องให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมาก 
ขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ้าฝืนกฎหมายจากชาว 
ต่างประเทศในไทยมากข้ึนทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้น 
จากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยมากขึ้น 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองตาดใหญ่ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นไร่ชาฉุยผง วัดถ้ำ
น้ำอาซาทอง สวนดอกไม้ดาวจำรัสแสง ไร่สตรอเบอรี่ รวมทั้งร่วมบูรณาการการทำงานกับโรงแรมรีสอร์ท ที่พักในพ้ืนที่ 
เพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การบุกรุกพ้ืนทีน่้ำอาจมีมากข้ึน ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคน 
ไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจำนวนประชากรทำให้ที่ทำกินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นา ยทุน 
ต่าง ๆชาติแล้วไม่มีที่ทำกินจึงต้องไปเปิดปีใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาทำลาย 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่หรือ 
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอ่ืน ๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมการศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวซาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืน ๆในอาเซียน 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วน ตำบลนาห่อม จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการนำครูชาวต่างชาติจากมูลนิธิ กระจกเงาเข้า 
มาสอนภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กินกับชาวบ้าน โรงเรียนในพ้ืนที่ เพื่อนำร่องไปสู่โครงการอื่น ๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ 
ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 
      ศาสนา 
      อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยม ากข้ึน เช่น อาจมี 
การเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น ชาวคริส 
เตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 
      วัฒนธรรม 
      ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัตรการ
ด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่สำคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์
อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรม
เนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ 
เป็นต้น 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
          ปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก 
SAR ไข้หวัดนกและโรคอ่ืน ๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความ 
เสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 
 
 
  



 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
          ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้ง 
ปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพัง 
          การอนุญาต อนุมัติ ต่าง ๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่
ต้องการทำนิติกรรมต่าง ๆการบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ให้บริการในด้านซึ่งเก่ียวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบำรุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นตัน อีกท้ังเจ้าหน้าที่ภาครัฐจำต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 
 


