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สวนท่ี ๑ 
 
 
 

 
 
 

1.1  ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตำบล  เดิมตำบลเปนหมูบานในเขตการปกครองของอำเภอขาม
ทะเลสอเปนสภาตำบลโปงแดง  ตอมาป พ.ศ. 2539   กระทรวงมหาดไทยไดประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  
จัดตั้งองคการบริหารสวนตำบล   ใหสภาตำบลโปงแดง  ตั้งเปนองคการบริหารสวนตำบลโปงแดง  ประกาศ  ณ  วันท่ี  
16  ธันวาคม  2539   ปจจุบันองคการบริหารสวนตำบลโปงแดง  เปนองคการบริหารสวนตำบลขนาดกลาง  มีอาณา
เขตพ้ืนท่ีอยูติดกันทองถ่ินใกลเคียง และจังหวัดใกลเคียง   ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ  จดตำบลบึงออ  อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต  จดตำบลโคงยาง,กุดจิก อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก จดตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันตก จดตำบลโคงยาง,โนนคา อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

 

โดยตำบลโปงแดง  ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของอำเภอขามทะเลสอ  อยูในเขตการปกครองของอำเภอขาม
ทะเลสอหางจากตัวอำเภอระยะทาง 3 กิโลเมตร  ตำบลโปงแดง  มีพ้ืนท่ีประมาณ  30.26 ตารางกิโลเมตร เนื้อท่ี 
18,912  ไร   โดยมีพ้ืนท่ีแยกเปนรายหมูบาน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 
 
 
 
 
 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน เนื้อท่ีอันดับ 
1 บานโปงแดง 8 
2 บานโนน 2 
3 บานน้ำฉา 6 
4 บานโกรกกระหาด 1 
5 บานหนองมวง 7 
6 บานโปงบูรพา 4 
7 บานโปงสุริยา 3 
8 บานน้ำฉาสายชล 5 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
 

1. ดานกายภาพ 
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แผนที่องคการบริหารสวนตำบลโปงแดง 
อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ   
ภูมิประเภทขององคการบริหารสวนตำบลโปงแดงมีลักษณะเปนท่ีราบลุม มีลำน้ำธรรมชาติไหล 

ผาน (ลำตะคลอง)  จำนวน  ๖  หมูบาน  ไดแก  หมูท่ี  ๑,๒,๓,๖,๗,๘  ต้ังอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง เปนพ้ืนท่ีสำหรับท่ีอยูอาศัยประมาณ ๓๐%  เปนพ้ืนท่ีสำหรับการเกษตร  ๖๕%  และมีพ้ืนท่ีสวนอ่ืน ๕%  
มี ๓ ดูกาล  (ฤดูรอน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว)  จึงเหมาะแกการทำการเกษตร 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ   
ลักษณะอากาศมีลักษณะรอนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซ่ึงมี ๓ ฤดู ดังนี้  
1. ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศรอนและ    

แหงแรง  แตบางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก
กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชนทุกป เรียกวา “พายุฤดูรอน” อากาศรอน จะมีอุณหภูมิระหวาง ๓๕ – ๓๙.๙ 
องศาเซลเซียส  รอนจัดมีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสข้ึนไป 

2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม        
แตอาจเกิด“ชวงฝนท้ิง” ซ่ึงอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาหหรือบางปอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอยนานนับ
เดือน ในเดือนกรกฎาคม  องคการบริหารสวนตำบลโปงแดงเคยเกิดประสพอุทกภัยรุนแรง  เม่ือป  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร   

3. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตุลาคม   
นานราว ๑-๒ สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟาคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    

๑.๔  ลักษณะของดิน   
ลักษณะดินโดยท่ัวไปเปนท่ีดอนดินทรายปนกรวดขาดความอุดมสมบูรณ  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรัง 

ประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินในพ้ืนท่ีเปนดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   
  มีแหลงน้ำธรรมชาติ   ๖  แหง  ท่ีใชสำหรับ  อุปโภค-บริโภค  และใชในการเกษตร ดังนี้ 

๑. คลองลำสมบูรณมีน้ำตลอดปไหลผานหมูท่ี  ๒, ๗, ๑, ๖, ๓, ๘  ตามลำดับ 
๒. คลองขอนตะคร่ำ  (แยกจากคลองลำสมบูรณ)  มีน้ำตลอดป   ไหลผานหมูท่ี  ๗ 
๓. คลองนางหงษ  (ตอจากคลองขอนตะคร่ำ)      มีน้ำตลอดป   ไหลผานหมูท่ี  ๑, ๖ 
๔. คลองสะพาน (แยกจากคลองลำสมบูรณ)       มีน้ำตลอดป   ไหลผานหมูท่ี  ๒ 
๕. คลองนอย (แยกจากคลองหงส)                 มีน้ำตลอดป   ไหลผานหมูท่ี  ๑,๖ 
๖. คลองโกรกกระหาด  มีน้ำไมตลอดป  อยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี  ๔ 
แหลงน้ำท่ีสรางข้ึน 
-คลองสงน้ำชลประทาน สงน้ำเพ่ือการเกษตร พ้ืนท่ีท่ีไดรับประโยชน คือ หมูท่ี ๑,๒,๓,๔,๖,๗,๘  

  -สระน้ำ   ๑๔ แหง 
  -ประปาหมูบาน  ๕ แหง ครอบคลุม  ๘  หมูบาน  
  -บอบาดาล ๗  บอ 
  -อางเก็บน้ำ ๕ แหง 
  -ถังเก็บน้ำฝน ๔๒ ถัง (รวมถังไฟเบอรกลาส) 
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 2.1 เขตการปกครอง  องคการบริหารสวนตำบลโปงแดง  ประกอบดวยหมูบาน 8 หมูบานมีพ้ืนท่ีอยูในองคการ

บริหารสวนตำบลท้ังหมด 8  หมูบาน ดังน้ี 

หมูท่ี  1  บานโปงแดง  ผูปกครอง   นางศิริลักษณ  ใตสันเทียะ   ผูใหญบาน 
หมูท่ี  2  บานโนน  ผูปกครอง   นางสำลี  ศรโต  ผูใหญบาน 
หมูท่ี  3  บานน้ำฉา  ผูปกครอง   นายศุภชัย  เลาสูงเนิน  ผูใหญบาน 
หมูท่ี  4  บานโกรกกระหาด ผูปกครอง   นางสุวรรณ  ใจสูงเนิน  ผูใหญบาน 
หมูท่ี  5  บานหนองมวง  ผูปกครอง   นางสาวนิตยา  เพชรเรืองประที ผูใหญบาน  
หมูท่ี  6  บานโปงบูรพา  ผูปกครอง   นายองอาจ  ฉานสูงเนิน กำนันตำบลโปงแดง 
หมูท่ี  7  บานโปงสุริยา  ผูปกครอง   นายชำนาญ  บุตรสูงเนิน  ผูใหญบาน 
หมูท่ี  8  บานน้ำฉาสายชล   ผูปกครอง   นางประหนึ่งเนตร  จิตรโคกกรวด  ผูใหญบาน 
 

องคการบริหารสวนตำบลโปงแดงแบงเขตการปกครองดังนี้   
หมูท่ี ๑  บานโปงแดง  พ้ืนท่ี ๑,๖๔๓ ไร 

   หมูท่ี ๒  บานโนน   พ้ืนท่ี ๓,๖๐๑ ไร 
   หมูท่ี ๓  บานน้ำฉา  พ้ืนท่ี ๑,๔๖๐ ไร 
   หมูท่ี ๔  บานโกรกกระหาด พ้ืนท่ี ๓,๔๙๔ ไร 
   หมูท่ี ๕  บานหนองมวง  พ้ืนท่ี ๒,๖๒๔  ไร 
   หมูท่ี ๖  บานโปงบูรพา  พ้ืนท่ี ๑,๙๐๐ ไร 
   หมูท่ี ๗  บานโปงสุริยา  พ้ืนท่ี ๒,๓๔๐ ไร 
   หมูท่ี ๘   บานน้ำฉาสายชล  พ้ืนท่ี ๑,๘๕๐ ไร 

 ๒.๒ การเลือกตั้ง   
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินในป พ.ศ. ๒๕๕๖  ประชาชนมาใชสิทธิ 

เลือกต้ัง จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน  ๓,๒๘๕   คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น  ๔,๐๐๑  คน  
คิดเปนรอยละ  ๘๒.๑๐    และผูบริหารทองถ่ิน  ๓,๒๘๙   คน  จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น  ๔,๐๐๗  คน  คิดเปน
รอยละ  ๘๒.๐๘  ปญหาคือการแขงขันทางการเมืองคอนขางสูง มีจุดท่ีนาสังเกตคือ มีการยายเขายายออกชวงท่ีจะ
มีการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกผูใหญบาน  สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหาร 

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลโปงแดงสวนใหญรวมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา
และประชาชนยังมีสวนรวมในการบริหารงาน  การชวยเหลืองานองคการบริหารสวนตำบลโปงแดง เสนอแนะใน
กิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลโปงแดงในการดำเนินงานตางๆ เชน การประชุมประชาคมในการจัด
แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินประชุมประชาคมแกไขปญหาความยากจน ฯลฯ   

จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ขอมูลเม่ือวันท่ี  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖)   
   -  จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล  ๔,๐๐๑    คน 
  -  จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล ๔,๐๐๑    คน 
  จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง  ครั้งลาสุด (๑๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖) 

-  จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล  ๓,๒๘๙  คน  จากผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ท้ังสิ้น  ๔,๐๐๗  คน  คิดเปนรอยละ ๘๒.๐๘ 

 ๒.  ดานการเมือง/การปกครอง 
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  -  จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล ๓,๒๘๕  คน จากผูมีสิทธิ
เลือกตั้งท้ังสิ้น  ๔,๐๐๑  คน  คิดเปนรอยละ  ๘๒.๑๐ 

 
 
 

๓.๓  ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร   
 

จำนวน  ๘  หมูบาน  (ป พ.ศ. ๒๕๖4) 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน จำนวนครวัเรือน หญิง (คน) ชาย (คน  

๑ บานโปงแดง 123 197 179 

๒ บานโนน 311 563 502 

๓ บานน้ำฉา 156 212 203 

๔ บานโกรกกระหาด 208 372 389 

๕ บานหนองมวง 220 246 231 

๖ บานโปงบูรพา 232 335 279 

7 บานโปงสุริยา 252 314 277 

8 บานน้ำฉาสายชล 304 470 454 

รวมท้ังส้ิน 1,806 2,709 2,514 
 

หมายเหตุ  :  ขอมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอขามทะเลสอ  ณ สิงหาคม  พ.ศ. 25๖4 

3.  ประชากร 
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หมายเหตุ  :  ขอมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอขามทะเลสอ  ณ   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 25๖4 

 

                                                                            

 

                   

 
ท่ี 

หมูบาน 

จำนวนประชากรขององคการบริหารสวนตำบลโปงแดง 
(เปรียบเทียบยอนหลัง ๔ ป) 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 25๖3 พ.ศ. 25๖4 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย  หญิง  

1 บานโปงแดง 194 193 189 193 184 192 189 193 180 196 179 197 
2 บานโนน 517 564 517 562 513 565 508 573 499 566 502 563 
3 บานน้ำฉา 225 221 221 225 224 225 214 222 205 214 203 212 
4 บานโกรกกระหาด 372 353 380 365 383 368 390 373 396 372 389 372 
5 บานหนองมวง 241 235 240 240 239 244 237 242 235 245 231 246 
6 บานโปงบูรพา 265 324 266 322 269 322 274 327 278 334 279 335 
7 บานโปงสุริยา 293 316 292 309 293 311 280 316 278 318 277 314 
8 บานน้ำฉาสายชล 463 453 468 467 467 468 468 479 448 469 454 470 

             รวม 

2,570 2,659 2,573 2,683 2,572 2,695 ๒,560 2,725 2,519 2,714 2,514 2,709 

5,229 5,256 5,267 5,285 
 

5,233 
 

5,223 
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3.2 ชวงอายุและจำนวนประชากร 
 

ประชากร 
ขององคการบริหารสวนตำบลโปงแดง  (ป พ.ศ. ๒๕๖4) 

ประชากร หญิง ชาย ชวงอายุ 

จำนวนประชากรเยาวชน 458 472 อายุต่ำกวา  ๑๘  ป 

จำนวนประชากร 1,612 1,539 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ป 

จำนวนประชากรผูสงูอายุ 634 502 อายุมากกวา  ๖๐ ป 

รวม 2,704 2,513 ท้ังส้ิน  5,217  คน 
 

หมายเหตุ  :  ขอมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอขามทะเลสอ ณ เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 25๖4 
 

      
   
  ๔.๑  การศึกษา  
  ดานการศึกษาในเขตองคการบริหารสวนตำบลโปงแดง มีการจัดการดานการศึกษา  โดยมี
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตำบลโปงแดง จำนวน 1 แหง   โรงเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
จำนวน  ๓  แหง  ตามขอมูล  ดังนี้   

1.  โรงเรียนบานโปงแดงน้ำฉาสามัคคี    ตั้งอยูหมูท่ี  8 
 เปดสอนในระดับกอนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา 

2. โรงเรียนบานโนน     ตั้งอยูหมูท่ี  2 
เปดสอนในระดับกอนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา 

3. โรงเรียนบานโกรกกระหาด             ตั้งอยูหมูท่ี  4 
เปดสอนในระดับกอนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน ประจำปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 

ท่ี ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ท่ีตั้ง 

พ.ศ. 25๖4 
จำนวนนักเรียน 

หมูท่ี ชาย หญิง รวม 
1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โปงแดง 

 
 

6 13 9 22 

รวม 13 9 22 

 ๔.๒  สาธารณสุข     
จากการสำรวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพ 

ใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส  
โรคไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคือประชาชน
บางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำป  การแกไขปญหา คือ องคการบริหารสวนตำบลและ

 4.  สภาพทางสังคม 
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หนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซ่ึงก็ไดผลใน
ระดับหนึ่ง  ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการดำเนินการอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป  
สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ป  ผูปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑมาตรฐาน 
 

๔.๓  อาชญากรรม 
  เขตตำบลโปงแดงไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสินประชาชน  และ
ทำลายทรัพยสินของราชการ  ซ่ึงองคการบริหารสวนตำบลโปงแดงก็ไดดำเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว จาก
การสำรวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  และในชวยเทศกาลตางๆ    ทางองคการบริหารสวนตำบลโปงแดง  มีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุด
บริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ีพบเปนประจำคือ
การทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบ
เปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึง
ผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนำ การขอ
กำลังจาก ตำรวจ  ผูนำ  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาท่ี
ปจจุบันไมสามารถท่ีจะแกไขได  ท้ังท่ีมีการรวมมือกันหลายฝาย  เปนเรื่องท่ีทางองคการบริหารสวนตำบลโปงแดง
จะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอำนาจหนาท่ีท่ีสามารถดำเนินการได           
 

๔.๔  ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดในชุมชนของในเขตตำบลโปงแดง  จากการท่ีทางสถานีตำรวจภูธรขามทะเลสอ

ไดแจงใหกับองคการบริหารสวนตำบลโปงแดงทราบนั้นพบวาในตำบลโปงแดงมีผูท่ีติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับ
พ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนำ  ประชาชน  หนวยงาน
ขององคการบริหารสวนตำบลโปงแดงท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจำ การแกไขปญหาของ อบต.สามารถทำได
เฉพาะตามอำนาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  
ถานอกเหนือจากอำนาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตำบลโปง
แดงก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   

 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห 
  องคการบริหารสวนตำบลโปงแดงไดดำเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้ 

๑. ดำเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทำบัตรผูพิการ 
๔. ตั้งโครงการการจางนักเรียน/นักศึกษาทำงานชวงปดภาคเรียน   
๕. ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง    
๖.  ตั้งโครงการปรับปรุงซอมแซมบานคนจน    
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            ๕.1 การคมนาคมขนสง 
การเดินทางจากหมูบานไปยังอำเภอโดยภาพรวมแลวมีความสะดวก เพราะมีรถโดยสาร 

ประจำทางจากตำบลถึงตัวอำเภอและจังหวัดวันละหลายเท่ียว ยกเวนหมูท่ี ๔  และหมูท่ี  ๕ ตองเดินทางออกจาก
หมูบานมาข้ึนรถโดยสารท่ีบานโนนและตัวอำเภอ 
  ถนนสายหลักมี ๓ สาย คือ 

 -ถนนลาดยางสายขามทะเลสอ – บานโนน ระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร สภาพชำรุดเปนหลุมเปนบอ  
  -ถนนลาดยางสายหนองคู – บานโปงสุริยา   ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร สภาพดี 
  -ถนนลูกรังสายบานโนน – โกรกกระหาด – หนองมวง ระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร สภาพ
ขรุขระ   ฤดูฝนการสัญจรไปมา ลำบาก 
   ๑.๑)  ทางหลวงแผนดิน    
    -  หมายเลข   ๒๐๖๘  สายอำเภอขามทะเลสอ –  อำเภอดานขุดทด 
   ๑.๒)  การจัดการขนสงมวลชน  ประกอบดวย 
    -  รถโดยสารประจำทาง    บานกุดปลาเข็ง – นครราชสีมา 

๑.๓)  ถนน 
ถนนของทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตำบลโปงแดง    จำนวน    ๗๕  สาย 

       สภาพถนน  คอนกรีต     จำนวน    ๔๘   สาย   
      ลาดยาง  จำนวน       ๖      สาย    

                  ลูกรัง           จำนวน    ๒๑   สาย   

๕.๒ การไฟฟา 
การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟา

สองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมีความตองการ
ใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ  องคการบริหารสวนตำบลโปงแดงจึงไมสามารถดำเนินการได
เชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือ  ประสานความ 

รวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทำความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี  และวิธีการท่ีจะ
ดำเนินการแกไขอยางไร  ท้ังนี้  องคการบริหารสวนตำบลโปงแดงก็ไดต้ังงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจง
ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน  ปจจุบันในมีไฟฟาใช  
ดังนี้ 

(๑)  จำนวนครัวเรือนท่ีใชไฟฟา  ๑,๖๖๐   หลังคาเรือน  มีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน (ท่ีอยูอาศัย)   
ยกเวนพ้ืนท่ีทำการเกษตรท่ีชาวบานไปสรางท่ีพักบางแปลงยังไมมีไฟฟาใช 
  (๒)   ไฟฟาสาธารณะ   จำนวน   ๑,๓๐๐  จุด   ครอบคลุมถนนสายหลักและจุดสำคัญของแตละหมูบาน 
 
 
 
 
 
 

 5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
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 ๕.๓ การประปา 
การประปา  องคการบริหารสวนตำบลโปงแดงมี  ๘  หมูบาน  องคการบริหารสวนตำบลได

บริหารจัดการกิจการประปาจำนวน  ๑  หมูบาน  คือบานโนนหมูท่ี  ๒  ตำบลโปงแดง  สามารถใหบริการได
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  และมีน้ำใชตลอดท้ังป  ปญหาคือ  มีขอรองเรียนเรื่อง
น้ำประปาขุนบอยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเปนทอประปาเกาเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไมมีแหลงน้ำดิบในการ
ผลิตประปาตองในชวงฤดูแลง  และอีก  ๗  หมูบานเปนประปาหมูบานโดยการบริหารจัดการของแตละหมูบานเอง  
ดังนี้ 

(๑)  บานโปงแดง   หมูท่ี  ๑   มีน้ำประปาใชครบทุกครัวเรือน 
(๒)  บานน้ำฉา    หมูท่ี  ๓   มีน้ำประปาใชครบทุกครัวเรือน 
(๓)  บานโกรกกระหาด   หมูท่ี  ๔   มีน้ำประปาใชครบทุกครัวเรือน 
(๔)  บานหนองมวง       หมูท่ี  ๕   มีน้ำประปาใชครบทุกครัวเรือน 
(๕)  บานโปงบูรพา        หมูท่ี  ๖   มีน้ำประปาใชครบทุกครัวเรือน 
(๖)  บานโปงสุริยา       หมูท่ี  ๗   มีน้ำประปาใชครบทุกครัวเรือน 
(๗)  บานน้ำฉาสายชล    หมูท่ี  ๘   มีน้ำประปาใชครบทุกครัวเรือน   

          ๕.๔ โทรศัพท 
ปจจุบันในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลโปงแดง  ไมมีโทรศัพทสาธารณะ เนื่องจากประชาชนได

นิยมใชโทรศัพทสวนบุคคลแทน ซ่ึงสามารถติดตอสื่อสารไดรวดเร็ว และสามารถใชระบบอินเตอรเน็ตได เชน  
โทรศัพทมือถือ  สำหรับสถานท่ีราชการ  ยังคงใชระบบโทรศัพทพ้ืนฐานในการติดตอสื่อสาร  ใชอยู 
 

      ๕.๕  ระบบโลจิสติกส (Logistics) หรือขนสง  
  องคการบริหารสวนตำบลโปงแดง  ไมมีไปรษณีย  แตมีบริการไปรษณียจากไปรษณียประจำ
อำเภอ  ซ่ึงมี  จำนวน  1  แหง  ใหบริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจนัทร – เสาร (วันเสารครึ่งวัน)  
หยุดวันอาทิตย   
  -  มีหอกระจายขาวประจำหมูบานมีครบท้ัง 8 หมูบาน 
  -  มีบริการใหใชอินเตอรเน็ตฟรี  ท่ีสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลโปงแดง 
  -  องคการบริหารสวนตำบลโปงแดง  มีวัสดุ ครุภัณฑในการปฏิบัติหนาท่ี  แตก็มีบางรายการ
ท่ียังคาลดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑตางๆ นั้นมีไวสำหรับการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตำบลวังโพธิ์ในการดำเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชน
เทานั้น  แตหากประชาชนเดือดรอน หรือหนวยงานอ่ืนเดือนรอน ก็สามารถมายืมใชได 
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6.1  การเกษตร 
ประชากรในเขตตำบลโปงแดง รอยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรท่ี

สำคัญ  ไดแก  ขาว  มันสำปะหลัง  ดังนี้ 
-  อาชีพเกษตรกรรม  รอยละ   ๗๐ ของจำนวนประชากรท้ังหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว  รอยละ   ๑๓ ของจำนวนประชากรท้ังหมด       
-  อาชีพรับจาง   รอยละ     ๘ ของจำนวนประชากรท้ังหมด       
-  อาชีพคาขาย   รอยละ     ๙ ของจำนวนประชากรท้ังหมด 

๖.๒  การประมง 
  ในเขตองคการบริหารสวนตำบลโปงแดงไมมีการประมง  เปนการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภค
ในครัวเรือนตามฤดูกาลเทานั้น 
  

 ๖.๓  การปศุสัตว 
การปศุสัตวในเขตองคการบริหารสวนตำบลโปงแดง  เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน

ครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การเลี้ยงไก  เปด  โค  สุกร  กระบือ  เพ่ือจำหนายและบริโภคเองใน
ครัวเรือน 

 

 ๖.๔  การบริการ 
โรงแรม   - แหง 
รานอาหาร  ๔ แหง 
โรงภาพยนตร  - แหง 
สถานีขนสง  - แหง (ทารถ ๑  แหง) 
รานเกมส  -        แหง  
      

 ๖.๕  การทองเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลโปงแดงมีแหลงทองเท่ียว    คือตลาดน้ำบานน้ำฉา  หมู 3  
และไดสงเสริมการทองเท่ียวใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี  เชน  การจัดงานประเพณีตางๆ  และสงเสริมกิจกรรมของวัด  
 

 ๖.๖ อุตสาหกรรม 
ในเขตองคการบริหารสวนตำบลมีขนาดใหญอุตสาหกรรม  จำนวน  4  แหง   
บจก.โชคยืนยงอุตสาหกรรม  ๑ แหง 
บจก.ซีวายวายไบโอพาวเวอร  ๑ แหง 
สหกรณโคนมไทย – เดนมารค (ขามทะเลสอ)         1   แหง 
บจก.เทราฟูด  เบฟเวอเรจ     1  แหง 
 

 ๖.๗  การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
รานคา     40   ราน  โรงสีขาว ๔   แหง 
รานเสริมสวย   3 ราน  อูตอรถทัวร ๑ แหง 

 6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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รานขายวัสดุกอสราง  ๒ ราน  โรงผลิตน้ำดื่ม ๑ แหง 
ปมหลอด   ๑ ปม  ฟารมไก  ๑ แหง 
ปมฉีด    ๒ ปม  ฟารมเปด,ไก ๔ แหง 
ลานตากขาว                 1       แหง                   ฟารมแพะ,แกะ ๑ แหง 
ลานมัน    4 แหง                   ฟารมผสมอาหารสัตว  ๑ แหง 
รานขายของเกา             ๑  แหง 
รานผลิตยาโบราณ  ๑ แหง   
โรงหลอพระ   ๒ แหง   
บจก.โชคยืนยงอุตสาหกรรม  ๑ แหง 
บจก.ซีวายวายไบโอพาวเวอร  ๑ แหง 
มีกลุมอาชีพ  จำนวน  ๑๖  กลุม 

๑.  ลุมผลิตเสนหม่ีน้ำฉา หมูท่ี ๓ 
๒.  กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ  หมูท่ี ๑,๖,๗ 
๓.  กลุมรานคาชุมชน  หมูท่ี ๑ 
๔.  กลุมแมบานพริกปน  หมูท่ี ๗ 
๕.  กลุมขาวเกรียบผลไม  หมูท่ี ๑ 

  ๖.  กลุมเลี้ยงสุกร  หมูท่ี 8 
๗.  กลุมเลี้ยงไกพ้ืนบาน  หมูท่ี 3 
๘.  กลุมทำนา หมูท่ี 6,7 
๙.  กลุมขายของชำ หมูท่ี 2 
๑๐.  กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  หมูท่ี 2 
๑๑.  กลุมปลูกผัก  หมูท่ี 4 
๑๒.  กลุมทำเฟอรนิเจอรจากรากไม  หมูท่ี  4 
๑๓.  กลุมออมทรัพย  มีทุกหมูบาน 
๑๔.  กลุม อสม. มีทุกหมูบาน 
๑๕.  กลุมเยาวชน  มีทุกหมูบาน 
๑๖.  กลุมผูสูงอายุ  มีการรวมกลุมผูสูงอายุระดับตำบล 

๖.๘ แรงงาน 
  จากการสำรวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรท่ีมีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในกำลังแรงงาน รอยละ  
๙๕  เม่ือเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ  ๗๓.๙๙  ซ่ึงสูงกวามาก  แตคาแรงในพ้ืนท่ีต่ำกวาระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทำงานนอกพ้ืนท่ี  
รวมท้ังแรงงานท่ีไปทำงานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทำงานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  หางรานใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจางแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนท่ี
สวนมากเปนท่ีอยูอาศัย  ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได 
 
 
 
 



 

13 
 

 

 
 
 
 

 

๗.๑  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในตำบลโปงแดง  จะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  ๖  แหง  ดังนี้ 
 

ท่ี ช่ือศาสนสถาน 
สถานท่ีตั้ง 

บาน หมูท่ี 
1 วัดสามัคคีสโมสร   บานโปงแดง 

บานโปงสุริยา 
1 
7 

2 วัดโปงบูรพา บานโปงบูรพา 6 
3 วัดบานน้ำฉา บานน้ำฉา 

บานน้ำฉาสายชล 
3 
8 

4 วัดบานโนน บานโนน 2 
5 วัดโกรกระหาด บานโกรกกระหาด 4 
6 วัดหนองมวง บานหนองมวง 5 

 

7.๒  ประเพณีและงานประจำป 
-  ประเพณีวันสงกรานต    ประมาณเดือน  เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน  ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเขาพรรษา   ประมาณเดือน  กรกฎาคม   
-  ประเพณีตักบาตรเทโว   ประมาณเดือน  ตุลาคม   

 

7.๓  ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
ประชาชนในเขตตำบลโปงแดงไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก  วิธีการทำเครื่องจักสารใช 

สำหรับในครัวเรือน    และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  สวนมากรอยละ ๙๐ % พูดภาษาถ่ินคือภาษาไทยโคราช   
    

7.๔  OTOP สินคาพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในตำบลโปงแดงไดมีสินคาพ้ืนเมืองและของฝากสวนใหญจะเปน เครื่องจักสาน       
หม่ีออนบานน้ำฉา   เสนหม่ีบานน้ำฉา   
 
 
 
 
 
 

 7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
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8.๑ น้ำ  ท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ำท่ีไดจากน้ำฝน จากลำน้ำธรรมชาติท่ีไหลผานจากเข่ือนลำตะ
คลองมาใชในการผลิตน้ำในการอุปโภค-บริโภค  และใชในการเกษตร  จำนวน  ๖  หมูบาน  ไดแก  หมูท่ี  
๑,๒,๓,๖,๗,๘ 

8.๒ ปาไม  ในเขตตำบลโปงแดงไมมีปาไม 

8.๓ ภูเขา  ในเขตตำบลโปงแดงไมมีภูเขา 

8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ
ในพ้ืนท่ีของตำบลโปงแดงสวนมากเปนพ้ืนท่ีสำหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย  รานคา  สถาน

ประกอบการ  ตามลำดับ  และพ้ืนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ก็ไดแก  ดิน  น้ำ  ตนไม  อากาศท่ีไม
มีมลพิษ  
  
      
    

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

 8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 



๑๕ 
 

สวนท่ี สวนท่ี ๒๒  
  

  
 

 
 
 
 

๑.๑  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปน
เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตางๆ ให
สอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามท่ีกำหนดใน
กฎหมายวาดวยการจัดทำยุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพ่ือ
รับผิดชอบในการจัดทำรางยุทธศาสตรชาติ กำหนดวิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำรางยุทธศาสตร
ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมท้ังกำหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน
ทุกภาคสวนดำเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

เพ่ือให เปนไปตามท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานตางๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบดวย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการ
สรางความสามารถในการแขงขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการดำเนินการจัดทำรางยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกำหนด ตลอดจนไดจัด
ใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของอยางกวางขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดทำรางยุทธศาสตรชาติตามท่ีกฎหมายกำหนดแลว 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะตองนำไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในชวงเวลาดังกลาว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

 
๑. บทนำ 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ เปน
ตนมาไดสงผลใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังในดานเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยไดรับการยกระดับเปนประเทศใน
กลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง ในดานสังคมท่ีมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสงผลให
ประเทศไทยหลุดพนจากการเปนประเทศยากจน และในดานสิ่งแวดลอมท่ีประเทศไทยมีขอไดเปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาท่ีสำคัญ อาทิ อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในป ๒๕๖๐ ท่ีรอยละ ๓.๙ ถือวาอยูในระดับต่ำกวาศักยภาพ เม่ือเทียบกับรอยละ ๖.๐ ตอปชวงเวลา
เกือบ  ๖  ทศวรรษ ท่ีผ านมา  โดยมีสาเห ตุหลักจากการชะลอตั วของการลงทุนภายในประเทศและ          

  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 



๑๖ 
 

สถานการณเศรษฐกิจโลกท่ียังไมฟนตัวไดเต็มท่ีโครงสรางเศรษฐกิจไทยท่ียังไมสามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมได
อยางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีเขามาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะท่ีไมสอดคลองกับความ
ตองการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเปนปจจัยทาทาย
สำคัญตอการพัฒนาประเทศ แมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสราง
พ้ืนฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึน แตยังคงมีปญหาเรื่อง
คุณภาพการใหบริการท่ีมีมาตรฐานแตกตางกันระหวางพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีทำใหประเทศไทยยังคงมี
ปญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะท่ีปญหาดานความยากจนยังคงเปนประเด็นทาทายในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศใหประชาชนมีรายไดสูงข้ึนและแกปญหาความเหลื่อมล้ำอยางยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ
ระยะยาวในการฟนฟู การใช และการรักษาทรัพยากรอยางบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศท่ีผานมายังขาดความ
ชัดเจน สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศยังมีปญหาการใชอยางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลง
อยางรวดเร็ว 

ท้ังนี้ ปญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองตอความตองการและปญหาของ
ประชาชน ขณะท่ีความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นท่ีตองเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็ง ลดความ
ขัดแยงทางความคิดและอุดมการณท่ีมีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไมเสมอภาค การขาดความเชื่อม่ันใน
กระบวนการยุติธรรม และปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสงเสริมคนในชาติใหยึดม่ันสถาบันหลัก
เปนศูนยรวมจิตใจใหเกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรท่ีมีสัดสวนประชากรวัยแรงงาน
และวัยเด็กท่ีลดลงและประชากรสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัยเสี่ยงสำคัญท่ีจะทำใหการพัฒนา
ประเทศในมิติตาง ๆ มีความทาทายมากข้ึน ท้ังในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพ่ือดูแลผูสูงอายุท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความ
ม่ันคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนซ่ึงจะเปนประเด็นทาทายตอการขับเคลื่อน
ประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว 

แมวาประเทศไทยจะมีตำแหนงท่ีต้ังท่ีสามารถเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค
และเปนประตูสูเอเชีย แตการท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศ ทำใหปญหาดานเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบานยังคงเปนความทาทายดานความม่ันคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงตองให
ความสำคัญกับปญหาดานความม่ันคงอ่ืนๆ ท่ีมีความซับซอน ละเอียดออน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ท่ีอาจ
เปนประเด็นทาทายตอการสรางบรรยากาศความไววางใจระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางประชาชนกับ
ประชาชน ซ่ึงรวมถึงการสรางความสามัคคีของคนในชาติท่ีจะนำไปสูการแกปญหาความขัดแยงระหวางกลุม
ประชากรไทยท่ีมีแนวคิดและความเชื่อท่ีแตกตางกันอยางยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอำนาจ ท่ีอาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบหลายข้ัวอำนาจ หรือเกิดการยายข้ัวอำนาจทาง
เศรษฐกิจ ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะท่ีองคกรท่ีไมใชรัฐ อาทิ 
องคการระหวางประเทศ และบรรษัทขามชาติ จะมีบทบาทมากข้ึนในการกำหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธและมาตรฐานสากลตางๆ ท้ังในดานความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมท้ังการรวมกลุมเศรษฐกิจและการ
เปดเสรีในภูมิภาคท่ีนำไปสูความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงดานอาชญากรรมขามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมท้ังปญหายาเสพติด การคามนุษย และการลักลอบเขาเมือง 

 
 



๑๗ 
 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีท่ีไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดดจะกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐ อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หุนยนตและโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม และเทคโนโลยีทางการเงิน ซ่ึงตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลานี้ คาดวาจะ
เปนปจจัยสนับสนุนหลักท่ีชวยทำใหเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมท่ีจะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็งข้ึน 
แนวโนมสำคัญท่ีจำเปนตองมีการติดตามอยางใกลชิด อาทิการรวมกลุมทางการคาและการลงทุนท่ีจะมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากข้ึน การแขงขันท่ีคาดวาจะรุนแรงข้ึนในการเพ่ิมผลิตภาพและสรางความหลากหลายของสินคา
และบริการท่ีตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหมๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวาจะเขาสูการเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป ๒๕๗๔จะ
กอใหเกิดโอกาสใหมๆ ในการตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคสูงอายุท่ีจะมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
รวมท้ังการคาดการณวาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึนประชากรในประเทศไทย
จะมีชวงอายุท่ีแตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหมๆ เพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะสงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแตกตาง
กัน ดังนั้น การเตรียมความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชในการผลิตและ
การบริการของประเทศจะเปนความทาทายสำคัญในระยะตอไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสรางประชากรท่ีเขาสูสังคมสูงวัย อาจทำใหเกิดความตองการ
แรงงานตางชาติเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือทดแทนจำนวนแรงงานไทยท่ีลดลง ซ่ึงปจจัยดานการเปดเสรีในภูมิภาคและ
ความกาวหนาของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคจะทำใหการเคลื่อนยายแรงงานและการยายถ่ินมี
ความสะดวกมากข้ึน และเปนปจจัยสำคัญท่ีจะทำใหเกิดการเคลื่อนยายประชากรเขาออกประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
โดยเฉพาะในกลุมประชากรท่ีมีศักยภาพซ่ึงมีแนวโนมในการเคลื่อนยายไปเรียนหรือทำงานในท่ัวทุกมุมโลกสูงข้ึน 
ท้ังนี้ การยายถ่ินสวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน จึงอาจจะเปนไปไดท่ีประเทศไทย
จะยังคงเปนประเทศผูรับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบานขณะท่ีประชากรไทย 
โดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการยายถิ่นไปยังประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาท่ีดีกวา อาจทำให
การแยงชิงแรงงานมีความรนุแรงมากขึ้น ซึ่งจะย่ิงทำใหเกิดความเส่ียงตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเปล่ียนแปลงของบริบทสังคมไทย            
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความรุนแรงมาก
ข้ึนท้ังในเชิงความผันผวน ความถ่ี และขอบเขตท่ีกวางขวางมากข้ึน ซ่ึงจะสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน 
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจำเปน ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรท่ีสัมพันธตอเนื่องกับความม่ันคงดานอาหาร
และน้ำ ขณะท่ีระบบนิเวศตางๆ มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง และมีความเปนไปไดคอนขางสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความตองการของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพอยางไรก็ดี ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตาง ๆ ดังกลาวท่ีแตละ
ประเทศจะตองเผชิญจะมีความแตกตางกัน  ทำใหการเปนสังคมสี เขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการจะไดรับความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมท้ัง
ประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสรางสมดุลความม่ันคงดานพลังงานและ
อาหารมีแนวโนมท่ีจะมีความสำคัญเพ่ิมมากข้ึนกฎระเบียบและขอตกลงดานสิ่งแวดลอมจะมีความเขมขนและ
เขมงวดข้ึน โดยกรอบการพัฒนาตามขอตกลงระหวางประเทศตางๆ ท่ีสำคัญ เชน เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
และบันทึกความตกลงปารีสจะไดรับการนำไปปฏิบัติอยางจริงจังมากยิ่งข้ึน 
 
 
 



๑๘ 
 

   แนวโนมเหลานี้จะกอใหเกิดความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ท้ังในสวน
ของการจางงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมๆ ความม่ันคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงดานอ่ืนๆ ท่ีซับซอนข้ึน อาชญากรรมไซเบอร รูปแบบการกอสงครามท่ีใชเทคโนโลยี 
เปนเครื่องมือ การเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสาร องคความรู เทคโนโลยีและ
สินคาและบริการ การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็วและคาดการณไดยากการเกิดข้ึนของ
โรคระบาด และโรคอุบัติใหมท่ีจะสงผลใหการเฝาระวังดานการสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมากข้ึน อาจ
นำไปสูปญหาความเหลื่อมล้ำท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนได หากไมมีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกันและ
รองรับผลกระทบตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ซ่ึงรวมถึงการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันท่ีจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งหากการเขาถึงเทคโนโลยี 
โครงสรางพ้ืนฐาน และองคความรูสมัยใหมมีระดับความแตกตางกันระหวางกลุมประชากรตางๆ โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลาวจะสงผลตอท้ังการจางงานและอาชีพท่ีจะมีรูปแบบและลักษณะ
งานท่ีเปลี่ยนไป มีความตองการแรงงานท่ีมีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากข้ึน หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานใน
ปจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนดวยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพท่ีตองการทักษะระดับต่ำ กอใหเกิดความ
เสี่ยงตอความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีปรับตัวไมทันหรือขาดความรูและทักษะท่ีทันกับยุคสมัยท่ี
เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตนท่ีจะทำใหเกิดการพัฒนาขยายความเปนเมือง วิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว 
รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศท่ีอาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงปจจัยท้ังหมดดังกลาวจะสงผล
ใหปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน 
   จากปจจัยและแนวโนมท่ีคาดวาจะสงผลตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตางๆ
ขางตน เห็นไดวาบริบทและสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมท่ีจะเปลี่ยนแปลง 

อยางรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซอนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศอยาง
มาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจำเปนตองมียุทธศาสตรการพัฒนาท่ีครอบคลุมทุกมิติและทุกดานการ
พัฒนาที่เกี่ยวของ มีความรวมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคสวนตางๆ ในรูปแบบของหุนสวนการพัฒนาท่ี 
เปนการดำเนินงานอยางบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน โดยประเทศ
ไทยจำเปนตองมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ มีความรู สมรรถนะ และทักษะท่ีสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงตางๆ สามารถรูเทาทันและปรับตัวใหสามารถดำเนินชีวิตไดอยางมีความสุข มีอาชีพท่ีมั่นคง 
สรางรายได ทามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑและกติกาใหมๆ และมาตรฐานท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะในโลกท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซ่ึงจำเปนตองมีการพัฒนาระบบและปจจัยสงเสริมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของไปพรอมกัน ท้ังใน
สวนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝมือท่ีสอดคลองกันกับการพัฒนาของคนในแตละชวงวัย 
ระบบบริการสาธารณะ โครงสรางพ้ืนฐาน รวมท้ังการใหความสำคัญกับการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับเปนเจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมกาวทันโลก จากการตอยอดการพัฒนา
บนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด ๔.๐ สงผลใหเกิดการสรางหวงโซมูลคาทางเศรษฐกิจในท้ังภาคอุตสาหกรรม ภาค
เกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชนจากการพัฒนา ลดปญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสูการเสริมสราง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสวน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยตองใหความสำคัญกับการสรางสมดุลความม่ันคงดานพลังงาน
และอาหาร การรักษาไวซ่ึงความหลากหลายเชิงนิเวศ การสงเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเปนเมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่องท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมกับการมีขอกำหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ืนท่ีท่ีชัดเจน ขณะท่ีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
กฎหมาย ระบบภาษีตองมีกลยุทธการพัฒนาท่ีสามารถอำนวยความสะดวกและสงเสริมใหประเทศมีศักยภาพการ 
 



๑๙ 
 

แขงขันท่ีสูงข้ึน และสามารถใชจุดแข็งในเรื่องตำแหนงท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาประเทศมากข้ึน รวมท้ังใหความสำคัญของการรวมกลุมความรวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพ่ือกระชับและสรางสัมพันธไมตรี เสริมสรางความสัมพันธทางการทูต ซ่ึงจะกอใหเกิดการสรางพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษาความม่ันคงของประเทศ โดยจำเปนตองสรางความพรอมในการท่ีจะยกระดับมาตรฐานและมี
การปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกติกาสากลในดานตางๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเปนตองเรงใหมีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหารราชการท่ีดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการสงเสริมคนใน
ชาติใหยึดม่ันสถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจเพ่ือใหเกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแยงภายในประเทศ 
โดยท่ีนโยบายการพัฒนาตางๆ จำเปนตองคำนึงถึงความสอดคลองกับโครงสรางและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรท่ีอาจจะมีความแตกตางจากปจจุบันมากข้ึน 
   ดังนั้น ภายใตเง่ือนไขโครงสรางประชากร โครงสรางเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดลอม และปจจัยการพัฒนาตางๆ ท่ีเก่ียวของ สงผลใหประเทศไทยจำเปนตองมีการวางแผนการ
พัฒนาท่ีรอบคอบและครอบคลุม อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเปนเรื่องท่ีตองใชระยะเวลาในการดำเนินงาน
เพ่ือใหเกิดการปรับตัวซ่ึงจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางการขับเคลื่อนการพัฒนาให
ประเทศเจริญกาวหนาไปในอนาคตจึงจำเปนตองกำหนดวิสัยทัศนในระยะยาวท่ีตองบรรลุ พรอมท้ังแนว
ยุทธศาสตรหลักในดานตางๆ เพ่ือเปนกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือ
ยกระดับจุดแข็งและจุดเดนของประเทศ และปรับปรุงแกไขจุดออนและจุดดอยตาง ๆ อยางเปนระบบ โดย
ยุทธศาสตรชาติจะเปนเปาหมายใหญในการขับเคลื่อนประเทศ และถายทอดไปสูแผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือนำไปสู
การปฏิบัติท้ังในระดับยุทธศาสตร ภารกิจและพ้ืนท่ี ซ่ึงรวมถึงพ้ืนท่ีพิเศษตางๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือใหการพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการไดอยางม่ันคง ม่ังค่ัง และ ยั่งยืน
     

๓. วิสัยทัศนประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”  
เพ่ือสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยูอยางม่ันคง และยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน       
มีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของ
ชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม     
ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบคุคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิต ิท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความม่ันคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ี
ม่ันคงเปนกลไกท่ีนำไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชน
มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความม่ันคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 



๒๐ 
 

ความมั่งค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมี
ความยั่งยืนจนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับ
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง 
ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให
สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต
เพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสำคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสำคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทำธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญาทุน
ทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใช การรักษาและการ
ฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึนและสิ่งแวดลอมมี
คุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  ประกอบดวย 

๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดลอม และความย่ังยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอ

ความม่ันคงของชาติ 
 
 



๒๑ 
 

(๔) การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
รวมถึงองคกรภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ 

(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม 
๔.๒ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

(๑) การเกษตรสรางมูลคา 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
(๓) สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว 
(๔) โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 

๔.๓ ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
(๑) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 
(๕) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
(๖) การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 
(๗) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสรางพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

(๑) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนน

ความเปนเมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และ

ใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุก

ภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
 
 



๒๒ 
 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ นึกมี

ความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจำเปน 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดย

เสมอภาค 
 

 ๑.๒  รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องคการบริหารสวนตำบลวังโพธิ์  ไดจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีความสัมพันธและสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ท้ังนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ๒๕๖๕) จะสิ้นสุดลงในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ และการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ท่ี  ๑๓  อยูระหวางการรวมสรางแผนฯ  โดยมุงพัฒนา  4  ดาน  ไดแก   

๑.  ดานเศรษฐกิจมูลคาสูงท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (High Value-added Economy)   
๒. ดานสังคมแหงโอกาส และความเสมอภาค High Opportunity Society   
๓.  ชีวิตท่ีย่ังยืน (Eco-friendly Living)   
๔. ดานปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand's 

Transformation)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประกาศใช   
จึงจะดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ตอไป   

 
 
 
 

 



๒๔ 
 

 
๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

        แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
เนื่องดวย  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) จะสิ้นสุดลงใน

ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยการจัดทำแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)        
อยูระหวางการจัดทำของแผนพัฒนากลุมจังหวัด  ดังนี้   

๑.  แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี  หนองคาย  เลย 
หนองบัวลำภู  บึงกาฬ)   

๒.  แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)   
๓.  แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแกน  กาฬสินธุ  

มหาสารคาม รอยเอ็ด)   
๔.  แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย  

สุรินทร)   
๕.  แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 (อุบลราชธานี  ยโสธร   

ศรีสะเกษ  อำนาจเจริญ)   
  เม่ือแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) ยังไมประกาศใช องคการ
บริหารสวนตำบลวังโพธิ์  จึงตองจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) และเม่ือแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕66 – 
2570) ประกาศใช  จึงจะดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาภาคฯ ตอไป   
  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   

๑.  ยุทธศาสตรบริหารจัดการน้ำใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
อยางย่ังยืน  

๒.  ยุทธศาสตรแกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพ่ือลด
ความเหล่ือมล้ำทางสังคม  

๓.  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับ การแกปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

๔.  ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเท่ียวเชิงบูรณาการ  
๕.  ยุทธศาสตรใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเช่ือมโยงพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ใหมๆ ของภาค  

๖.  ยุทธศาสตรพัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศ เพ่ือน
บานในการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

 

  แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา 
ชัยภูมิ  บุรีรัมย  สุรินทร) ระยะ 5 ป (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐)  

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  1  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
จะสิ้นสุดลงในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยการจัดทำแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง  1 (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  อยูระหวางข้ันตอนรับฟงความคิดเห็นแผนพัฒนากลุมจังหวัดตอนลาง 1  
(พ.ศ. 2566 – 2570)  และการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด  (พ.ศ. 2566 – 2570)  



๒๕ 
 

 เม่ือแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  1  (พ.ศ. ๒๕66 – 
2570) ยังไมประกาศใช   องคการบริหารสวนตำบลโปงแดง  จึงตองจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 
2570) ใหสอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  1  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
และเม่ือแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  1 (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) ประกาศใช  จึงจะดำเนินการ
ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหสอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัดฯ ตอไป   

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)   
ตำแหนงทางยุทธศาสตร (Strategies Position) 

1) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหมระดับประเทศ 
3) เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลายท้ังการทองเท่ียวอารยะธรรมขอม 

เชิงนิเวศน การกีฬาท่ีมีชื่อเสียง 
4) เปนประตูสูอีสาน และเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 

เปาหมายการพัฒนา 
ศูนยกลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเท่ียวอารยะธรรมขอม และสงัคม

เปนสุข 
   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
ประเด็นท่ี 2  การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวการทองเท่ียวและผลิตภัณฑไหม 
ประเด็นท่ี 3  ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐)  
 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  อยูระหวางการ

จัดทำ  ท้ังนี้  ทางองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ไดแจงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2566 – 2570)  โดยในรายละเอียดสอดคลองกับประเด็นการพัฒนา
ของจังหวัด (ประเด็นยุทธศาสตร)  รวม 5 ประเด็น ดังนี้ 

(1) การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  
(2) การลดความเหล่ือมล้ำ เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
(3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืนตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก  
(4) การเสริมสรางความม่ันคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  
(5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่นๆ

           
เม่ือแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ป (พ.ศ. ๒๕66–2570) ยังไมประกาศใช   

องคการบริหารสวนตำบลโปงแดง  จึงตองจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) และเม่ือแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 
5 ป (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) ประกาศใช  จึงจะดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ให
สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดฯ ตอไป   

 
 



๒๖ 
 

๑.๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 
  การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคการบริหารสวนตำบลโปงแดง   
มีความสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2566 
– 2570)  โดยมุงเนนพัฒนาดานเศรษฐกิจ  เมืองนาอยู  รักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ปกปอง
สถาบัน  พัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ สานตอแนวทางพระราชดำริ   ดานการศึกษา  การเกษตร  พัฒนาสังคม  
ดานการพัฒนาสาธารณสุข  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ดานการพัฒนาการทองเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา  ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินดาน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ตามรายละเอียดของยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2566 - 2570)  มีท้ังหมด  ๕  ยุทธศาสตร  ดังนี ้

(๑)  ยุทธศาสตรโครงการตามแนวทางพระราชดำริ 
(๒)  ยุทธศาสตรคุณภาพชีวิต 
(๓)  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
(๔)  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 
(๕)  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ 

โดยแตละยุทธศาสตร  มีแนวทางในการพัฒนา  ดังนี้ 
  1.  ยุทธศาสตรโครงการแนวทางพระราชดำริ 
   1.1  สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพ่ือแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยาง
เปนระบบตามแนวทางพระราชดำริ เชน การบริหารจัดการ “น้ำ” เตรียมรับมือ  “สูภัยแลง” 
   1.2  สงเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2.1  ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนท่ีมีคุณภาพ และมีสติปญญารอบรู เทาทันการ
เปลี่ยนแปลง 
   2.2  ลดความเหลื่อมล้ำ สรางคนใหมีคุณภาพ เชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับ
ผูสูงอายุ เด็ก สตรี และผูดอยโอกาสใหดีข้ึน 
   2.3  พัฒนาคนใหมีสุขภาวะท่ีดี ท้ังทางรางกาน จิตใจ เชน สาธารณสุข สรางสุขภาพ
ประชาชน “3อ.2ส.” (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ ไมสูบบุหรี่ และไมดื่มสุรา) สนับสนุนอุปกรณทางการแพทย 
   2.4  สงเสริมงานปองกันแกไขปญหายาเสพติด 
   2.5  ทำนุบำรุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
  3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   3.1 สงเสริม สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันดานเศรษฐกิจ เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม ทองเท่ียวและบริการ ยกระดับมาตรฐานการผลิต และพัฒนาศักยภาพดานการเกษตร เพ่ิมปริมาณ
คุณภาพการผลิต สงเสริมการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมชองทางการตลาด สงเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรและเครือขายเกษตรกร เรงรัดสรางอาชีพเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 
   3.2 สงเสริมการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสรางรายได 
   3.3 บริหารจัดการน้ำ พัฒนาแหลงน้ำ ธนาคารน้ำใตดิน สรางโครงขายน้ำ เพ่ือ
การเกษตร น้ำสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
 
 
 



๒๗ 
 

  4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 
   4.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน วางผังเมืองและส่ิงอำนวยความสะดวกใหครอบคลุมท่ัวถึง 
   4.2  บำรุงรักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหไดรับการจัดสรรท่ีดีมีคณุภาพ 
   4.3  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบรอยและสงเสริมศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน 
   4.4  ประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ ในการพัฒนาแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
   4.5  สนับสนุน สงเสริมการกีฬา บำรุงสถานท่ีสำหรับกีฬาการทองเท่ียวและสุขภาพ จัด
ใหมีสวนสาธารณะ และสถานท่ีพักผอนหยอยใจ 
  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   5.1  ยึดหลักธรรมาภิบาล มุงเนนการมีสวนรวมของประชาชน  
   5.2  พัฒนาความรวมมือระหวางสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   5.3  สนับสนุน สงเสริมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ืออนาคต 
   5.4  สงเสริมการปกครองตามระบบประชาธิปไตย ทำงานอยางซ่ือสัตยสุจริต ยกระดับ
ความโปรงใสในการบรหิารงาน 
   5.5  นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการพัฒนาทองถ่ิน 
   5.6  ปรับปรุงโครงสรางใหกระชับไมซับซอน 
 

 ๑.๕  ไทยแลนด ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินตองมีความสัมพันธกับไทยแลนด ๔.๐  โดยใหความสำคัญกับการ
พัฒนาดานเทคโนโลยีกลุมอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม  กลุม
ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝง
ตัว กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด ๔.๐ มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเปนการพัฒนา เครื่องยนตเพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม (New 
Engines of Growth) ดวยการเปลี่ยนแปลง ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศท่ีมีอยู ๒ ดาน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ใหเปนความไดเปรียบในเชิงแขงขัน โดยการเติมเต็ม
ดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเปน ๕ กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบดวย 
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๑ . ก ลุ ม อ าห าร   เกษ ต ร  แ ล ะ เท ค โน โล ยี ชี วภ าพ  (Food, Agriculture & Bio-Tech) อ า ทิ  
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เปนตน 

๒. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย (Medtech) สปา (Spa) เปนตน 

๓. กลุมเครื่องมือ อุปกรณ อัจฉริยะ หุนยนต  และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกส
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุนยนต (Robotech) เปนตน 

๔. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเช่ือมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและ
เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณเชื่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มารเก็ต
เพลส (E-Market place) อี-คอมเมิรซ (E-Commerce) เปนตน 

๕. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค  วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟสไตล (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การทองเท่ียว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เปนตน 
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2.1 วิสัยทัศน 
องคการบริหารสวนตำบลโปงแดง  ไดกำหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณในอุดม

คติ  ซ่ึงเปนจุดมุงหมายความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ซ่ึงจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณ
ของทองถ่ินในอนาคตอยางรอบดาน  ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกำหนดวิสัยทัศน  
คาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
          

 

 
2.2 ยุทธศาสตร 

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลรวมกับประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  รวมท้ังองคกรตางๆ  ท่ีเก่ียวของ  ไดกำหนดยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบล  7  ดาน  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี  2. ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี  3.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี  4.  ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี  5.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

ยุทธศาสตรท่ี  6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ   

ยุทธศาสตรท่ี  7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
 

 2.3  เปาประสงค 
  (1)  ขุดลอก คูคลองและจัดสรางแหลงน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร  

 (๒)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.     
(4)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา 
(5)  สนับสนุนใหมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบการศึกษา 
(6)  สงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(7)  ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัยใชงานไดดี 
(8)  ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิต 

  (9)  สนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก  
(10)  สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  
(11)  สงเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผูสูงอายุ  ผูพิการ  และดอย

โอกาส 
 
 
 

“พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีชุมชนเข็มแข็ง  ปลอดส่ิงเสพติด มีจิตสำนึกจริยธรรม 
กาวนำการศึกษา  พัฒนาตำบลนาอยู” 

 
 

๒.  ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลโปงแดง 
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  (๑๒)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับเพ่ือปองกันและใหมี
การปราบปรามและแกไขปญหาการเสพ 

(13)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการ    
(14)  สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล หมูบาน และชุมชนท่ี

มีคุณภาพและมาตรฐาน 
(15)  สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบานและชุมชน ใหมีสุขภาพแข็งแรง 
(16)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน 

  (17)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางคมนาคมอยางท่ัวถึง 
  (18)  ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ 

(19)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ทองถ่ินโคราช 

(20)  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ       
ท่ีเก่ียวของ 

(21)  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมการบริหารงาน 
(22)  สงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความตองการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(23)  สงเสริมสนับสนุนบุคลากรในหนวยงานให ศึกษา/อบรม หลักสูตรตางๆเพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
(24)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตาง ๆ 
(25)  สงเสริมและสนับสนุน และรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและองคกรท่ี

เก่ียวของ ในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย  
  (26)  สงเสริมสนับสนุน และรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน  
ในการพัฒนาฟนฟูและอนุรักษแหลงน้ำ ลุมน้ำลำคลอง และปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ     

(27)  สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชน
ในการรณรงคสรางจิตสำนึก เพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถ่ินทุกระดับ 

(28)  สงเสริมสนับสนุนและสรางความรวมมือกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม 
 

 2.3  ตัวช้ีวดั 
  (1)  ประชาชนมีแหลงกักเก็บน้ำใชสำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอยางพอเพียง  
   (2)  ประชาชนในตำบลโปงแดงมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

(3)  โรงเรียน สพฐ. 3 แหง ไดรับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  
   (4)  ศพด. 1 แหง ไดรับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  รวมท้ังพัฒนาอาคารสถานท่ี
และ ระบบบริหารจัดการ 
  (5)  เด็กและเยาวชนไดรวมกิจกรรม 

(6)  ผูดูแลเด็กเล็กไดรับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
(7)  เด็กเล็กไดมีความรู และมีทักษะเพ่ิมข้ึน 
(8)  มีวัสดุ อุปกรณ  การเรียนการสอนอยางท่ัวถึงและเพียงพอ 
(9)  อาสาสมัครในการชวยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
(10)  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 5% 
(11)  สงเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูสูอายุ 8 หมูบาน 
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(12)  กลุมสตรี อสม. ไดทำกิจกรรม รวมกัน  และสรางความสามัคคี 
(13)  ประชาชนไดรับการบริการสาธารณสุขอยางท่ัวถึง 8 หมูบาน 
(14)  จัดวางผังเมืองขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามมาตรฐาน 
(15)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางคมนาคมอยางท่ัวถึง 8 หมูบาน 
(16)  ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ๆ 
(17)  สงเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน  8  หมูบาน 
(18)  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ท้ัง 8 

หมูบาน 
(19)  สงเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายท่ี

เก่ียวของ ท้ัง  8 หมูบาน 
(20)  การจัดระเบียบโครงสรางการบริหารจัดการภายในองคกรใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 8 หมูบาน 
(21)  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมการบริหารงาน 
(22)  สงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 8 หมูบาน 
(23)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตาง ๆ 8 หมูบาน 
(24)  สงเสริมการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจำหมูบาน/ตำบล

และทีมกูชีพกูภัยตำบล 8 หมูบาน 
(25)  สนับสนุนใหมีวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการปองกันและการชวยเหลือเม่ือเกิดภัยพิบัติ 
(26)  เพ่ือทัศนียภาพท่ีสวยงามประชาชนเห็นประโยชนของการปลูกปา  
(27)  สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชน

ในการรณรงคสรางจิตสำนึก เพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของ 8 หมูบาน 
(28)  การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอยางถูกวิธี 8 หมูบาน 

2.4  คาเปาหมาย 
(1)  มีแหลงน้ำพอเพียงตอการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร 
(๒)  การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรูตอเนื่อง 
(3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพดานเกษตร 
(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
(5)  ประชาชนเขาถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(6)  ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภยั 
(7)  ประชาชนไดรวมกิจกรรมสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม การทองเท่ียว  กีฬาและนันทนาการ

ของทองถ่ิน  
(8)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมาธรรมาภิบาลดีข้ึน 
(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
(10)  สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูและอนุรักษ 
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2.6  กลยทุธ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี ๑  การจัดใหมีและบำรุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้ำ  และทาง 

ระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและทองถ่ิน 

แนวทางท่ี 2  สงเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน  กอสรางฝาย  ทำนบก้ันน้ำ  ขุดลอก    

ขุดสระ  พัฒนาแหลงน้ำ  คลองน้ำ  ระบบประปา  และการกระจายการใชประโยชน 

แนวทางท่ี 3  สงเสริมดานสาธารณูปการ 

แนวทางท่ี 4  สงเสริมและจัดใหมีการจัดการดานผังเมืองรวม 

ยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ 

แนวทางท่ี ๑ สนับสนุนสงเสริมเพ่ิมศักยภาพบุคลากรขององคกร 

แนวทางท่ี ๒ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสำนักงานใหมีความเหมาะสมและ 

สอดคลองกับการปจจุบัน 

แนวทางท่ี ๓ สงเสริมศักยภาพของทองถ่ินในทุกๆ  ดาน  ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 

ยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตรพัฒนาดานการศึกษา 

แนวทางท่ี ๑ สงเสริมสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

แนวทางท่ี ๒ สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

แนวทางท่ี ๑ สนับสนนุศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินกิจกรรมพระพุทธศาสนาและกิจกรรมงาน

ราชพิธีงานรัฐพิธี 

แนวทางท่ี ๒ สงเสริมการมีจิตสำนึกดานคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกสาธารณะ 

ยุทธศาสตรท่ี 5  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

แนวทางท่ี ๑ สงเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะหคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา 

         ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอดส 

แนวทางท่ี ๒  สงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

แนวทางท่ี 3  สงเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แนวทางท่ี 4  สงเสริมสนับสนุนและดูแลดานสุขภาพอนามัยของประชาชน 

แนวทางท่ี 5  สงเสริมควบคุมการแพรระบาดของโรค ท้ังพืชและสัตว 

แนวทางท่ี 6  สงเสริมเพ่ิมความรูและปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด 

แนวทางท่ี 7  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน 

แนวทางท่ี 8  สงเสริมใหเด็กเยาวชนและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีครอบครัวอบอุน 
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ยุทธศาสตรท่ี 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ  

แนวทางท่ี ๑ สงเสริมพัฒนาความรูดานวิชากร  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิต

ทางการเกษตร  สนับสนุนศูนยการเรียนรูชุมชน/และแหลงเรียนรูดานเศรษฐกิจ 

          พอเพียง  และเกษตรทฤษฎีใหม 

แนวทางท่ี ๒  สงเสริมดานอาชีพและพัฒนาสินคาในชุมชน 

แนวทางท่ี 3  สงเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชเกษตรอินทรีย 

แนวทางท่ี 4  สงเสริมนโยบายของรัฐ 

ยุทธศาสตรท่ี 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

แนวทางท่ี ๑  สงเสริมการกำจัดสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียในชุมชนและทองถ่ิน 

แนวทางท่ี ๒  สงเสริมการปลูกจิตสำนึกและคานิยมใหประชาชนมีความรูความเขาใจ        

ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
(1)  การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ี

จำเปนเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
(2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
(3)  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
(4)  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมท่ีมีอยางยั่งยืน 
(5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

2.8 แผนงาน 
  (1)  แผนงานบริหารงานงานท่ัวไป 
  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (3)  แผนงานการศึกษา 
  (4)  แผนงานสาธารณสุข 
  (5)  แผนงานสังคมสงเคราะห 

(6)  แผนงานเคหะและชุมชน 
  (7)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  (8)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(๙)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  (๑๐)  แผนงานการเกษตร 
  (๑๑)  แผนงานงบกลาง 
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3.1  การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององคการบริหารสวนตำบลโปงแดง 
ไดใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปจจัยและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   
- ประชาชนมีความพรอม  จะมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน 
- การจัดโครงสรางภายในมีความเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ 
- มีองคการบริหารสวนตำบลท่ีพรอมจะใหบริการสาธารณะและแกไขปญหาความเดือดรอนของ 
  ประชาชน 

 - มีการประสานรวมมือกันระหวางองคการบริหารสวนตำบลกับสวนราชการตาง ๆ  
 - ผูนำชุมชนมีความเขมแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 
 - สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 

 
 

จุดออน  (W : Weakness)  
- ประชาชนขาดความพรอม  ไมมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน 

 - กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน มีการแกไขเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทำให 
             เจาหนาท่ีผูปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
 - องคการบริหารสวนตำบล  มีงบประมาณจำกัด  ทำใหการพัฒนาไมเปนไปตามแผนพัฒนาท่ีวางไว 
 - การใชทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน  กอใหเกิดปญหาภัยธรรมชาติ 
 
 

โอกาส  (O : Opportunity)   
 - จังหวัดนครราชสีมา  หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของสนับสนุนงบประมาณใหองคการบริหารสวนตำบล 
ดำเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตำบล 
 - มีเสนทางคมนาคมเชื่อมระหวางจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ   

- นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการกระจายอำนาจการปกครองทองถ่ิน  โดยการสรางดุลยภาพ
ระหวางการกำกับดูแล  และความเปนอิสระของทองถ่ินในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของทองถ่ิน 

 
อุปสรรค  (T : Threat)   
 - ประชาชนขาดความรู  ความเขาใจ  บทบาทหนาท่ีของตนเองกับงานของทองถ่ิน 
 - นโยบายรัฐบาลไมสามารถถายโอนงบประมาณมายัง  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ทำใหการพัฒนาทองถ่ิน
บางเรื่องตองชะงัก 

- กฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับขาดความยืดหยุน  หรือไมเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจหวงระยะเวลาใน
การจดัสรรและการเบิกจายงบประมาณของรัฐบาลมีความไมแนนอน 

 
 

3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
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- การดำเนินงานตามนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาลมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึน  ความรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึน 
ประกอบกับปญหาในพ้ืนท่ีและความตองการประชาชนมีมาก  แตไมสามารถปฏิบัติไดครบถวน เนื่องจากจำกัดดวย
อำนาจหนาท่ีและจำนวนงบประมาณท่ีมีจำกัด 

 

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกทีเ่กี่ยวของ 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖66 – ๒๕70) ขององคการบริหารสวนตำบลโปงแดง  
นั้นไดทำการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   
 

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ  

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสราง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหลงน้ำใน
การเกษตรและน้ำประปาสำหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไมพอเพียงและ
ยังไมไดมาตรฐาน 

- แหลงน้ำและ
น้ำประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหลงน้ำ
และมีน้ำประปาใช
อยางพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากข้ึน 

๒) ไฟฟาสองสวางทางและท่ี
สาธารณะยังไมสามารถ
ดำเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีได
ท้ังหมด 

- ไฟฟา - ทางและท่ี
สาธารณะในเขต 
อบต. 

- ทางและท่ีสาธารณะ
มีแสงสวางเพียงพอ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและปองกันการเกิด
อาชญากรรมได 

๓) หมูบายขยายมากข้ึนระบบ
ระบายน้ำยังไมเพียงพอ  

- ราง/ทอระบายน้ำ - พ้ืนท่ีใน อบต. - มีรางระบายน้ำ
สามารถระบายน้ำได
สะดวก ไมอุดตัน ไม
สงกลิ่นเหม็นกอความ
รำคาญ 
 

๔)  ถนนในตำบล ยังเปนภนนดิน 
ถนนลูกรัง และเปนหลมุเปนบอ 

- ถนน - ทางและท่ี
สาธารณะในเขต 
อบต. 

- มีถนนใหประชาชน
ไดสญัจรไปมาสะดวก  

๔) ประชาชนตองการเสนทางใน
การสญัจรไปมาเพ่ิมมากข้ึนและ 
อบต.ไมสามารถดำเนินการได
เน่ืองจากงบประมาณมไีม
เพียงพอ  

- เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคมท่ี
เปนสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ตองการให
ดำเนินการ 

- มีเสนทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสญัจรไป
มา 

๒. ดานงาน
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติใหม 
โรคระบาด โรคตดิตอ 

- ดานสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพ้ืนท่ีไมมีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม  ดรคระบาด  
โรคตดิตอ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีปวยเปนโรค
เรื้อรังแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึน เชน 
เบาหวาน  ความดัน 

- ประชาชนกลุม
เสี่ยงและผูปวย 

 

 
 
 



๓๖ 
 

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 
 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ปริมาณขยะและน้ำเสียเพ่ิม
มากข้ึน 

 - ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ำ
เสียถูกกำจดัใหหมด
ดวยวิธีการท่ีถูกตอง 
 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัยได
ถูกตอง 
 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางรายมีท่ี
อยูอาศัยไมมั่นคงแข็งแรง 

- ท่ีอยูอาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ี
ท่ีไดรับความเดือน
รอนเรื่องท่ีอยูอาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรับความชวยเหลือ
ซอมแซมท่ีอยูอาศัยให
มั่งคงแข็งแรง  
 

๖) มีการขยายตัวของประชากร
เพ่ิมมากข้ึนทำใหเกิดการขยายตัว
ของอาคารบานเรือนทำใหเกิดเปน
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พ้ืนท่ีในเขต อบต. - ควบคุมการกอสราง
อาคารบานเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไมเกิด
ปญหาจากการ
กอสรางอาคาร 
 

ประชาชนบางครัวเรือนบริโภค-
บริโภคน้ำท่ียังไมสะอาดและมี
สิ่งเจือปน เชน จากน้ำฝน น้ำท่ี
ไมไดคณุภาพ มีตะกอน  
 

- การอุปโภค-บรโิภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนบริโภคน้ำ
ท่ีสะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียนการสอน
ยังไมพอเพียง เด็กนักเรียนไมไดรบั
การศึกษาตอในระดับท่ีสูงกวาข้ัน
พ้ืนฐาน และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนท่ีพอเพียง  เด็ก
นักเรียนไดรับ
การศึกษาท่ีสูงข้ึน มี
งบประมาณใน
การศึกษาเลาเรยีน 
 

๒) เด็กและผูสูงอายุบางครอบครัว 
ผูสูงอายุอยูตามลำพัง และ
รับภาระในการดแูลเด็ก 
 

- ผูสูงอายุและเด็ก
ในเขต อบต.  

- ผูสูงอายุและเด็ก
ไดรับการดูแลท่ีด ี

 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 
 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ผูพิการไมไดรับความชวยเหลือ
ในดำรงชีวิต 

 - ผูพิการในเขต 
อบต. 

- ผูพิการไดรับความ
ชวยเหลือในการ
ดำรงชีวิตและท่ัวถึง 
 

๔) เยาวชนและวัยรุนตดิเกมส สิ่ง
ลามก บุหรี่ เหลา สาเสพติด และ
ทองกอนวัยอันสมควร   
   

- เยาวชนและวัยรุน
ในเขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุนมี
อนาคตท่ีด ี

๕) ประชาชนกรอายตุั้งแต ๓๕ ข้ึน
ไป  ไมไดตรวจสุขภาพประจำป 
จำนวน  ๒๙๑ คน  
  

- ประชาชนในเขต 
อบต. ท่ีอายุ ๓๕  
ข้ึนไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ข้ึนไปไดรับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

๖) ประชากรท่ีสูบบุหรี่ จำนวน 
๓๐๐ คน ดื่มสุรา  
จำนวน ๑๗๑ คน 

- ประชาชนท่ีสูบ
บุหรี่และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา 

๓. ดานการ
วางแผน การ
สงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การทองเท่ียว 
 
 
 
 

๑) ประชาชนไมมีการวางแผนใน
การดำเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดำเนินงานไดเอง 

๒) ขาดแหลงเงินลงทุนในการทำ
กิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหลงเงินทุนในการ
ทำกิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ีจำหนาย
สินคา 
 

- การพาณิชยกรรม - รานคาแผลงลอย - รานคาแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จำหนายสินคา 

๔) ผลผลติทางการเกษตรราคา
ตกต่ำระยะทางในการขนสง
ผลผลติไกลจากแหลงรับซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงข้ึน 

๕) คาแรงต่ำคาครองชีพสูงขาด
แคลนการจางงาน 

- ผูประกอบอาชีพ
รับจาง 

- คาแรงสูงข้ึน
เหมาะสมกับคาครอง
ชีพ มีการจางงานมาก
ข้ึน 

๖) ครัวเรือนมีรายไดเฉลีย่ตอป ต่ำ
กวา ๓๐,๐๐๐ บาท  จำนวน ๙ 
ครัวเรือน    

- ประชาชนท่ีมี
รายไดต่ำกวาเกณฑ
มาตรฐาน 

- ไมมีครัวท่ีตกเกณฑ
มาตรฐานรายได 

๗) ในเขต อบต. ไมมีแหลง
ทองเท่ียวและกิจกรรมการ
ทองเท่ียว 

- การทองเท่ียว - ในเขตเทศบาล - มีแหลงทองเท่ียวใน
เขต อบต. และ
สงเสริมกิจกรรมการ
ทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 



๓๘ 
 

 
 
 

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

 

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมออนาคต 

๔. ดานการจัด
ระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบรอย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพ่ิมมาก
ข้ึนอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุข้ึนได 

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เชน ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพ่ือเตือนให
ระมัดระวัง 

๒) มกีารทำลายและลักขโมย
ทรัพยสินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมท้ังเกิดการทะเลาะวิวาทกันใน
ชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและสวน
ราชการ 

- มีการปองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนละสวน
ราชการ เชน  
การติดตั้งกลองวงจร
ปด  การใหผูนำ  
อปพร. ควบคุมและ
ระงับเหตุทะเลาวิวาท 

๕. ดานการ
บริหารจัดการ
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดลอม 
 

๓) เปนพ้ืนท่ีท่ีมีดินเคม็และน้ำใต
ดินเปนน้ำเคม็หรือมรีสกรอย ไม
สามารถใชในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคได 

- ดินและน้ำใตดิน - พ้ืนท่ีในเขต อบต. - ปญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จดัหาแหลงน้ำ
จากแหลงอ่ืนเพ่ิมมาก
ข้ึน   

๔) มีปญหาเรื่องขยะและสัตวเลี้ยง
เพ่ิมมากข้ึนสงกลิ่นเหม็นรำคาญ 

- สิ่งแวดลอม - ผูประกอบการและ
ชุมชนในเขตพ้ืนท่ี 
อบต. 

- ปญหาขยะและสตัว
เลี้ยงลดลง ประชาชน
สามารถกำจัดขยะและ
มูลสตัวไดโดยไมสงผล
กระทบตอชุมชน  

๖. ดานศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

๑) ศลิปะ วัฒนธรรม  จารตี ประ
เพรีและ๓มปิญหาทองถ่ินถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปญหาทองถ่ิน ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกยอง เชิดชูคนดี
หรือปราชญชาวบาน
ในโอกาสตางๆ     
เพ่ือเปนตัวอยางแก
เยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ไมถูก
ลืมและคงอยูสืบไป 



๑๕ 
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๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน   

 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน

สนับสนุน 

๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

-บริการชุมและสังคม -แผนงานเคหะและชุมชน -กองชาง อบต. 

โปงแดง -บริการเศรษฐกิจ -แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

-กองชาง 

-บริการชุมชนและสังคม  -กองชาง 

   

๒ ยุทธศาสตรการบริหาร

ราชการใหมีประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

-บริหารท่ัวไป -แผนงานบริหารงานท่ัวไป -สำนักปลัด 

-กองคลัง 

-บริการชุมชนและสังคม -แผนงานการศึกษา -กองการศึกษาฯ 

-บริการชุมชนและสังคม -แผนงานสาธารณสุข -สำนักปลัด 

-บริการชุมชนและสังคม -แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 

-สำนักปลัด 

  -บริการชุมชนและสังคม -แผนงานงบกลาง -สำนักปลัด 

๓ ยุทธศาสตรพัฒนาดาน

การศึกษา 

-บริหารท่ัวไป 

-บริการชุมชนและสังคม 

 

-แผนงานการศึกษา 

-แผนงานการศาสนาวัฒนา

ธรรมและนันทนาการ 

-กองการศึกษาฯ 

๔ ยุทธศาสตรสงเสรมิศาสนา

และวัฒนธรรม 

-บริการชุมชนและสังคม -แผนงานการศึกษา 

-แผนงานการศาสนาวัฒนา

ธรรมและนันทนาการ 

-กองการศึกษาฯ 

๕ ยุทธศาสตรสรางสังคมให

คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกัน

อยางมีความสุข 

-บริหารงานท่ัวไป 

-บริการชุมชนและสังคม 

-แผนงานสาธารณสุข 

-แผนงานสรางความเขมแข็ง 

-แผนงานสังคมสงเคราะห 

-สำนักปลัด 

๖ ยุทธศาสตรการพัฒนา

เกษตรกรรมและเศรษฐกิจ 

-บริการชุมชนและสังคม -แผนงานการเกษตร -สำนักปลัด 

๗ ยุทธศาสตรการพัฒนา

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

-บริหารชุมชนและสังคม -แผนงานเคหะและชุมชน -สำนักปลัด 

รวม ๗ ยุทธศาสตร ๔ ดาน ๑๑ แผนงาน ๔ สำนัก/กอง 

 

การนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 
 



2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางท่ี  1.1
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 53 37697500 53 40977800 50 34691900 40 42153900 38 35124600 234 190,645,700   
แนวทางท่ี  1.2
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 935,000          3         1,375,000        4 1,875,000       4 1,875,000      2 875,000          16 6,935,000        
แนวทางท่ี  1.3
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 1,000,000       2 1,000,000        2 1,000,000       2 1,000,000      2 1,000,000       10 5,000,000        

รวม 56 39,632,500     56 43,352,800      56 37,566,900     46 45,028,900    42 260 202,580,700   
2.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิ
ภาพคุณภาพ
แนวทางท่ี  2.1
-แผนงานบริหารท่ัวไป 4 950,000          4 950,000           4 950,000          4 950,000         4 950,000          20 4,750,000        
แนวทางท่ี  2.2
-แผนงานบริหารท่ัวไป 4 800,000          4 800,000           4 800,000          4 800,000         4 800,000          20 4,000,000        
แนวทางท่ี  2.3
-แผนงานบริหารท่ัวไป 10 5,350,000       11 5,850,000        12 5,950,000       12 5,950,000      12 5,950,000       57 29,050,000      
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 500,000          1 200,000           1 200,000          2 700,000         2 700,000          8 2,300,000        
-แผนงานการศึกษา 1 20,000            1 20,000             1 80,000            1 80,000           1 80,000            5 280,000           

รวม 21 7,620,000       21 7,820,000        22 7,980,000       23 8,480,000      23 8,480,000      110 40,380,000     
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์
รวม  5  ปีปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570

แบบ ผ ๐๑



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์
รวม  5  ปีปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570

แบบ ผ ๐๑

3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางท่ี  3.1
-แผนงานงานการศึกษา 20 575,500          20 575,500           20 875,500          20 875,500         20 875,500          100 3,777,500        
แนวทางท่ี  3.2
-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 20,000            1 20,000             1 20,000            1 20,000           1 20,000            5 100,000           
-แผนงานงานการศึกษา 6 1,660,000       6 1,660,000        6 1,660,000       6 1,660,000      6 1,660,000       30 8,300,000        

รวม 27 2,255,500       27 2,255,500        27 2,555,500       27 2,555,500      27 2,555,500      135 12,177,500     
4.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางท่ี  4.1
-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 250,000          5 250,000           5 250,000          5 250,000         5 250,000          25 1,250,000        
-แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 11 550000 11 550000 11 550000 11 550000 11 550000 55 2,750,000        
แนวทางท่ี  4.2
-แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 160,000          3 160,000           3 160,000          3 160,000         3 160,000          15 800,000           

รวม 19 960000 19 960000 19 960000 19 960000 19 960000 95 4,800,000       
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์
รวม  5  ปีปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570

แบบ ผ ๐๑

5.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดี
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แนวทางท่ี  5.1
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10 1,750,000       10 1,750,000        10 1,750,000       10 1,750,000      10 1,750,000       50 8,750,000        
แนวทางท่ี  5.2
-แผนงานด้านการศึกษา 7 2,790,000       7 2,790,000        7 2,790,000       9 3,390,000      7 2,790,000       37 14,550,000      
แนวทางท่ี  5.3
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 15 1,355,000       15 1,355,000        16 2,455,000       18 30,000           16 1,365,000       80 6,560,000        
แนวทางท่ี  5.4
-แผนงานสาธารณสุข 8 364,000          8 364,000           9 524,000          9 524,000         9 524,000          43 2,300,000        
แนวทางท่ี  5.5
-แผนงานสาธารณสุข 2 630,000          2 630,000           2 630,000          2 630,000         2 630,000          10 3,150,000        
แนวทางท่ี  5.6
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 50,000            1 50,000             1 50,000            1 50,000           1 50,000            5 250,000           
-แผนงานสร้างความเข้มเข็งของชุมชน 1 30,000            1 30,000             1 30,000            1 30,000           1 30,000            5 150,000           
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์
รวม  5  ปีปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570

แบบ ผ ๐๑

แนวทางท่ี  5.7
-แผนงานการศึกษา 1 50,000            1 50,000             1 50,000            1 50,000           1 50,000            1 250,000           
-แผนงานสร้างความเข้มเข็งของชุมชน 1 30,000            1 30,000             1 30,000            1 30,000           1 30,000            1 150,000           
แนวทางท่ี  5.8
-แผนงานสร้างความเข้มเข็งของชุมชน 4 120,000          4 120,000           4 120,000          4 120,000         4 120,000          4 600,000           

รวม 50 7169000 50 7169000 52 8429000 56 6604000 52 7339000 236 36710042
6.  ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกจิ
แนวทางท่ี  6.1
-แผนงานการเกษตร 4 190,000          4 190,000           4 190,000          4 190,000         4 190,000          20 950,000           
แนวทางท่ี  6.2
-แผนงานการเกษตร 5 630,000          5 630,000           5 630,000          5 630,000         5 630,000          25 3,150,000        
แนวทางท่ี  6.3
-แผนงานการเกษตร 2 200,000          2 200,000           2 200,000          2 200,000         2 200,000          10 1,000,000        
แนวทางท่ี  6.4
-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 250,000          4 250,000           4 250,000          4 250,000         4 250,000          20 1,250,000        
-แผนงานการเกษตร 8 7,000,000       8 7,000,000        8 7,000,000       8 7,000,000      8 7,000,000       40 35,000,000      

รวม 23 1,270,000       23 1,270,000        23 1,270,000       23 1,270,000      23 1,270,000      75 6,350,000       
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์
รวม  5  ปีปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570

แบบ ผ ๐๑

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
แนวทางท่ี  7.1
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 1,310,000       4 990,000           4 990,000          5 2,490,000      5 2,490,000       23 8,270,000        
แนวทางท่ี  7.2
-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 100,000          1 100,000           1 100,000          1 100,000         1 100,000          5 500,000           
แผนงานเคหะและชุมชน 6 310,000          6 310,000           10 510,000          10 510,000         10 510,000          42 2,150,000        

รวม 12 1,720,000       11 1,400,000        15 1,600,000       16 3,100,000      16 3,100,000      70 10,920,000     

รวมท้ังส้ิน 208 3,440,000       207 2800000 214 3200000 210 6200000 202 6200000 981 21840000
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

โครงกำรพัฒฯท่ีน ำมำจำก
แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน

รวม 0 -                0 -                 0 -               0 -              0 -             0 -                

45     หมำยเหตุ  :  แบบ  ผ.  01/1  บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน  ให้เรียงล ำดับต่อจำก  แบบ  ผ.01

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ  ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งแดง  อ ำเภอขำมทะเลสอ  จังหวัดนครรำชสีมำ

ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม  5  ปี

แบบ ผ ๐๑/๑



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง เทถนน คสล. 3,686,500    3,686,500    3,686,500     3,686,500     3,686,500    ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายโคทอง-หนองรัง ช่วงท่ี 2 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง 6 ม. ยาว 1000 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 6 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  ม.  ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ลงหินคลุก บดอัด 47,300       47,300       47,300        47,300        47,300       ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยบ้านน้าพยุง-คลองน้อย ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง  3 ม. ยาว 100 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 6 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  ม.  ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ลงหินคลุก บดอัด 710,000     710,000     710,000      710,000      710,000     ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หัวนานายปุ๊ก-ท่อตาลอย ช่วง 2 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง  3 ม. ยาว 1500 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 6 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  ม.  ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

46

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า เพ่ือสะดวกในการเดินทาง วางท่อระบายน ้า คสล. 50,000       50,000       50,000        50,000        50,000       ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แยกคลองใหญ่-วังหัวกวาง ของประชาชนใช้สัญจรไปมา ขนาดท่อ 1 ม. จ้านวน 8 ท่อน พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 6 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย พร้อมถมดิน ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

5 โครงการเกรดปรับปรุงถนน เพ่ือสะดวกในการเดินทาง เกรดบดอัด พร้อมเสริมดิน 965,700     965,700     965,700      965,700      965,700     ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายหนองรัง-โดทอง ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง 6 ม. ยาว 4000 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี  6 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย เสริมดินหนา  0.20  ม.  ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

6 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ลงหินคลุก บดอัด 331,300     331,300     331,300      331,300      331,300     ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอกวัวตารวย-นาน้อย ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง  3 ม. ยาว 700 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 6 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  ม.  ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน
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องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ลงหินคลุก บดอัด 331,300     331,300     331,300      331,300      331,300     ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายคอกวัวพ่ีหมู-นาน้อย ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง  3 ม. ยาว 700 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 6 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  ม.  ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

8 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ลงหินคลุก บดอัด 236,600     236,600     236,600      236,600      236,600     ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอบบ้านตาแช่ม-โรงสูบ ช่วงท่ี 2 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง  3 ม. ยาว 500 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 6 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  ม.  ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

9 โครงการวางท่อระบายน ้า เพ่ือสะดวกในการเดินทาง วางท่อระบายน ้า คสล. 100,000     100,000     100,000      100,000      100,000     ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เส้นโรงสูบวังขอน-สะพานขาว ของประชาชนใช้สัญจรไปมา ขนาดท่อ 0.60 ม. จ้านวน 7 ท่อน พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี  6 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย พร้อมถมดินบดอัด ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ลงหินคลุก บดอัด 186,800     186,800     186,800      186,800      186,800     ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยข้าง รพ.สต.-รร.โป่งแดง ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง 4 ม. ยาว 300  ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี  6 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนาเฉล่ีย  0.15 ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางAC เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างถนนลาดยางAC 334,000     334,000     334,000      334,000      334,000     ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยประชาบูรณะหน้าวัดโป่งบูรพาราม ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง  3 ม. ยาว 400 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

 -เขตชลประทาน หมู่ท่ี  6 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.04 ม.  ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

12 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า เพ่ือสะดวกในการเดินทาง วางท่อระบายน ้า คสล. 50,000       50,000       50,000        50,000        50,000       ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยบ้านตาพูล-บ้านฝร่ัง ของประชาชนใช้สัญจรไปมา ขนาดท่อ 0.40 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี  6 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย จ้านวน 16 ม. บ่อพัก 2 บ่อ ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. 600,000     600,000     600,000      600,000      600,000     ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

รูปตัวยู พร้อมฝา ซอยขนมจีน ของประชาชนใช้สัญจรไปมา รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 6 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ลึก 0.30 ยาว 300 ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

พร้อมฝา การใช้รถใช้ถนน

14 โครงการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ถนน  คสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ปรับปรุงถนน  คสล. 509,000     509,000     509,000      509,000      509,000     ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยบ้านพ่ีบัส  หมู่ท่ี  6 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง  3.50 ม. ยาว 200 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  เมตร ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

15 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ลงหินคลุก บดอัด 946,700     946,700     946,700      946,700      946,700     ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คลองนางหงษ์-สะพานขาว ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง 3 ม. ยาว 2000ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 1 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15 ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  แบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ลงหินคลุก บดอัด 946,700     946,700     946,700      946,700      946,700     ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กุดป่าช้า-ท้านบตาแก้ว ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง 3 ม. ยาว 2000ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 1 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15 ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

17 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ลงหินคลุก บดอัด 473,300     473,300     473,300      473,300      473,300     ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เหมืองกลาง-หัวนาตาแบน ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง 3 ม. ยาว 1000ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 1 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15 ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง เทถนน คสล. 130,000     - - - - ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยชนะ ธรณี หมู่ท่ี 1 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง 3 ม. ยาว 70 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15 ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางAC เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างถนนลาดยางAC -             -             390,000      -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนกลางบ้าน หมู่ท่ี 1 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง  3.5 ม. ยาว 400 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา 0.04ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

20 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางAC เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างถนนลาดยางAC -             -             6,700,000   -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายอู่ช่างลี-บ่อเลี ยงเป็ดบายพาส ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง  6 ม. ยาว 4000 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

 หมู่ท่ี 1 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา 0.05 ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

21 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ลงหินคลุก บดอัด -             -             -              -              955,700     ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน ้า คสล. ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง 3 ม.ยาว 2000 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

สายนาตีงค์-นาตาลอย หมู่ท่ี  1 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อ ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

คสล. ขนาเ 0.60 ม.จ้านวน 7 ท่อน การใช้รถใช้ถนน
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

22 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ลงหินคลุก บดอัด 331,300     -             331,300      -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นานายพิศวง - นาตานาค ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง 3 ม. ยาว 700ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 3 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15 ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

23 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางAC เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างถนนลาดยางAC 520,000     520,000     -              -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายกลาง 3,8 จากบ้านยายแตงอ่อน ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง  5 ม. ยาว 380 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ถึงศาลตาปู่ หมู่ท่ี 3 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา 0.04 ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

24 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างถนนคสล. 3,175,500  -             -              -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายหนองกระสา - หนองแวง ช่วงท่ี 1 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง 5 ม. ยาว 1000 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 3 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ลงหินคลุก บดอัด -             710,000     -              -              710,000     ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นาตาบน-นาตาจอย ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง 3 ม. ยาว 1500ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 3 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15 ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

26 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างถนนคสล. -             20,000       -              -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านยายละเมียด ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง 1.30 ม. ยาว 25 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 3 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

27 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างถนน  คสล. -             147,500     -              -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ข้างโรงหม่ีเก่า (บ้านพ่ีหมู) ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง 3 ม. ยาว 80 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 3 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15 ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

28 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างถนนคสล. -             3,175,500  -              -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายหนองกระสา - หนองแวง ช่วงท่ี 2 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง 5 ม. ยาว 1000 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 3 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

29 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางAC เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างถนนลาดยางAC -             327,000     -              -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จากแยกคาร์แคร์ - ถนนรพช. ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 3 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา 0.04 ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างถนนคสล. -             -             1,853,600   -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สวนตาเพ่ิม ลงทุ่ง ช่วงท่ี 1 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง 3 ม.ยาว 1000 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 3 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

31 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ลงหินคลุก บดอัด -             -             710,000      -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นาตาหมิง แยกนาตาจวน ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง 3 ม. ยาว 1500ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 3 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15 ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

32 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างถนนคสล. -             -             3,175,500   -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายหนองกระสา - หนองแวง ช่วงท่ี 3 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง 5 ม. ยาว 1000 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 3 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างถนนคสล. -             -             -              1,853,600   -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สวนตาเพ่ิม ลงทุ่ง ช่วงท่ี 2 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง 3 ม.ยาว 1000 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 3 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

56

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

34 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างถนนคสล. -             -             -              926,300      -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายหนองตารัง - ท้านบตาเพ่ิม ช่วงท่ี 1 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง 3 ม.ยาว 500 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 3 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

35 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างถนนคสล. -             -             -              3,175,500   -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายหนองกระสา-หนองแวงช่วงท่ี 4 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง 5 ม.ยาว 1000 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 3 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างถนนคสล. -             -             -              -              1,853,600    ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สวนตาเพ่ิม ลงทุ่ง ช่วงท่ี 3 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง 3 ม.ยาว 1000 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 3 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ

แบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

37 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างถนนคสล. -             -             -              -              926,300     ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายหนองตารัง - ท้านบตาเพ่ิมช่วงท่ี 2 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง 3 ม.ยาว 500 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 3 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

38 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างถนนคสล. -             -             -              -              3,175,500  ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายหนองกระสา-หนองแวงช่วงท่ี 5 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง 5 ม.ยาว 1000 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 3 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

39 โครงการก่อสร้างท่อคอนเวิร์ส เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนเวิร์ส -             -             100,000      -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นานายเหรียญ  หมู่ท่ี  3 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง 1 ม. ยาว 5 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ได้อย่างสะดวกปลอดภัย สูง 0.70 ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

40 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างถนนคสล. 347,100     347,100     347,100      347,100      347,100     ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยศาลาตาจันทร์ ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง 4 ม. ยาว 140 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 8 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

41 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ลงหินคลุก 236,600     236,600     236,600      236,600      236,600     ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ่อโรงแป้ง - ท้านบพระ ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง 3 ม. ยาว 500 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 8 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

42 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ลงดินขึ นรูปถนน 270,800     270,800     270,800      270,800      270,800     ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายผู้ใหญ่ชั น - สวนพ่ีคม ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง 3 ม. ยาว 1500 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 8 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.20  ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน
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งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

43 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ลงดินขึ นรูปถนน 144,400     144,400     144,400      144,400      144,400     ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายนาน้อย-สวนตาเสน่ห์ ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง 3 ม. ยาว 800ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 8 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.20  ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

44 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างถนน คสล. 3,746,400  3,746,400  3,746,400   3,746,400   3,746,400    ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สวนผู้ใหญ่ชั น - บายพาส ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง 6 ม. ยาว 1000ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 8 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

45 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง เทถนน คสล. 290,000     290,000     290,000      290,000      290,000     ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หน้าโรงสีตาหวัง หมู่ท่ี 8 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง 4 ม. ยาว 100ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  ม. (รื อพื นเดิมออก) ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

60

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

46 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง เทถนน คสล. 80,000       80,000       80,000        80,000        80,000       ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยบ้านนายก หมู่ท่ี 8 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง 3 ม. ยาว 40ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  ม. หูช้างข้างละ 1 ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

47 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ลงหินคลุก 946,700     946,700     946,700      946,700      946,700     ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นาตามี - โรงสูบโชคยืนยง  หมู่ท่ี  8 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง 3 ม. ยาว 2000ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

61

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

48 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง เทถนน คสล. 4,446,300  4,446,300  4,446,300   4,446,300   4,446,300    ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ่อหนองแวง-ถนนบายพาส  หมู่ท่ี  8 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กว้าง  5ม.ยาว 1,400  ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

49 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายหลัก เพ่ือสะดวกในการเดินทาง กว้าง  6ม.ยาว 2000  ม. 720,000     -             -              -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนรพช.-บ้านโกรกกระหาด ของประชาชนใช้สัญจรไปมา หนา  0.15  ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 4 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย พื นท่ีประมาณ 12000 ตรม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

50 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง กว้าง  4 ม.ยาว 50  ม. 20,000       -             -              -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยสันติสุข 2 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา หนา  0.15  ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

พร้อมวางท่อลอดถนนระบายน ้า ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

หมู่ท่ี 4 การใช้รถใช้ถนน

62

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

51 โครงการซ่อมแซมถนน  คสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ช่วงท่ี1 กว้าง 4 ม. ยาว 20 ม. 100,000     -             -              -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยหน้าโรงเรียน หมู่ท่ี 4 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา หนา  0.15  ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ช่วงท่ี2 กว้าง 4 ม. ยาว 20 ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

หนา  0.15  ม. การใช้รถใช้ถนน

52 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง กว้าง  400 ม.   ยาว 100  ม. 400,000     -             -              -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยร่ืนรมณ์พร้อมวางท่อระบายน ้า ของประชาชนใช้สัญจรไปมา หนา  0.15  ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 4 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

53 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าคสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ความยาวรวมบ่อพัก 200 ม. -             500,000     -              -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยหลังโรงเรียน  หมู่ท่ี 4 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

63

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

54 โครงการซ่อมแซมถนน  คสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง กว้าง 3.5 ม. ยาว 150 ม. -             320,000     -              -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยหน้าโรงเรียน หมู่ท่ี 4 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา หนา  0.15  ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ได้อย่างสะดวกปลอดภัย พื นท่ีประมาณ525 ตรม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

55 โครงการก่อสร้างถนหินคลุก เพ่ือสะดวกในการเดินทาง กว้าง  4 ม. ยาว 170  ม. -             200,000     -              -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยนกเอี ยง-บายพาส ของประชาชนใช้สัญจรไปมา หนา  0.15  ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 4 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

56 โครงการติดตั งการ์ดเลนกั นโค้ง เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ติดตั งการ์ดเลนกั นโค้ง -             -             500,000      -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ช่วงสระน ้าบ้านโกรกกระหาด ของประชาชนใช้สัญจรไปมา พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี  4 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

64

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

57 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง กว้าง 4 ม. ยาว 263 ม. -             -             650,000      -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยไก่ - บายพาส  หมู่ท่ี  4 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา หนา  0.15  ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

58 โครงการก่อสร้างถนหินคลุก เพ่ือสะดวกในการเดินทาง กว้าง  4 ม. ยาว 170  ม. -             -             -              -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยนกเอี ยง-บายพาส ของประชาชนใช้สัญจรไปมา หนา  0.15  ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 4 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

29 โครงการติดตั งการ์ดเลนกั นโค้ง เพ่ือสะดวกในการเดินทาง -             -             500,000      -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ช่วงสระน ้าบ้านโกรกกระหาด ของประชาชนใช้สัญจรไปมา พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 4 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

65

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

60 โครงการก่อสร้างถนหินคลุก เพ่ือสะดวกในการเดินทาง กว้าง 4 ม. ยาว 700 ม. -             -             -              1,700,000   -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยตาบัว-โรงสูบแผงโซล่าเซลล์ ของประชาชนใช้สัญจรไปมา หนา  0.15  ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 4 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

61 โครงการก่อสร้างถนหินคลุก เพ่ือสะดวกในการเดินทาง กว้าง 4 ม. ยาว 700 ม. -             -             -              -              1,600,000    ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยโรงสูบแผงโซล่าเซลล์ ของประชาชนใช้สัญจรไปมา หนา  0.15  ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 4 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

62 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง กว้าง 4 ม. ยาว 20 ม. -             -             -              -              50,000       ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

รอบสระน ้าบ้านโกรกกระหาด ของประชาชนใช้สัญจรไปมา หนา  0.15  ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 4 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

66

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

63 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. -             -             -              -              390,000     ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยสระน ้าบ้านโกรกกระหาด ของประชาชนใช้สัญจรไปมา หนา  0.15  ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ช่วงคลอง 1 หมู่ท่ี 4 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

64 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ช่วงท่ี1กว้าง 5 ม. ยาว 130 ม. 750,000     -             -              -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หน้าวัดบ้านโนน จากศาลาปากทาง - ของประชาชนใช้สัญจรไปมา หนา  0.15  ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

เช่ือมต่อถนนเดิมช่วงลานกีฬา หมู่ท่ี 2 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ช่วงท่ี2กว้าง 4 ม. ยาว 127 ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

หนา  0.15  ม. การใช้รถใช้ถนน

65 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ขนาดท่อเส้นผ่าศุนย์กลาง  1,150,000  -             -              -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พร้อมบ่อพัก เส้นหน้าวัดจากศาลาปากทาง ของประชาชนใช้สัญจรไปมา 0.60  เมตร  ความยาวท่อ พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ถึง ลานกีฬา หมู่ท่ี 2 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย รวมบ่อพัก  257 เมตร ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

67

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ. แบบ ผ.02 





ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

66 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง กว้าง 3.5 ม. ยาว 112 ม. 920,000     -             -              -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยทุ่งรวงทอง1 พร้อมท่อระบายน ้า ของประชาชนใช้สัญจรไปมา หนา  0.15  ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

พร้อมบ่อพัก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ได้อย่างสะดวกปลอดภัย พืนท่ีประมาณ 392 ตรม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

 บ้านโนนหมู่ท่ี 2 ความยาวท่อ 112 ม. การใช้รถใช้ถนน

67 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ขนาดความยาวของท่อ 39 ม. 200,000     -             -              -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พร้อมบ่อพัก ซอยทุ่งรวงทอง2   เส้นผ่า ของประชาชนใช้สัญจรไปมา พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ศูนย์กลาง  0.60  ม. บ้านโนนหมู่ท่ี 2 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

68 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ช่วงท่ี1กว้าง 2.5ม.ยาว42ม. 327,200     -             -              -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พร้อมวางท่อท่อระบายน ้า  เส้นผ่าศูนย์กลาง ของประชาชนใช้สัญจรไปมา หนา0.15ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

  0.60  เมตร  บ้านโนนหมู่ท่ี 2 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ช่วงท่ี2กว้าง1.8ม.ยาว8ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

หนา0.15ม. การใช้รถใช้ถนน

ความยาววางท่อ 50ม.

68

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

69 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือสะดวกในการเดินทาง กว้าง 3 ม. ยาว 400 ม. 250,000     -             -              -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายหลักต้่าคลองสะพาน ของประชาชนใช้สัญจรไปมา หนา  0.15  ม. พร้อมท่อระบาย พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

บ้านโนนหมู่ท่ี 2 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย น ้าขนาด 80-100 เซนติเมตร ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

70 โครงการก่อสร้างถนน สายหลักต้่า เพ่ือสะดวกในการเดินทาง กว้าง 3 ม. ยาว 400 ม. 750,000     -             -              -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บายพาส  บ้านโนนหมู่ท่ี  2 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา หนา 0.15 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

71 โครงการติดตั งการ์ดเลน เส้นถนน เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ติดตั งการ์ดเลน 200,000     -             -              -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซ.สวนหมาก-บายพาส ของประชาชนใช้สัญจรไปมา พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

บ้านโนนหมู่ท่ี 2 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

69

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  แบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

72 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ลจากสะพาน เพ่ือสะดวกในการเดินทาง กว้าง 4 ม. ยาว 256 ม. -             620,000     -              -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แยกซอยสวนหมาก-สามแยกบ้าน ของประชาชนใช้สัญจรไปมา หนา  0.15  ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

นายเฉลิมพร้อมวางท่อระบายน ้า ได้อย่างสะดวกปลอดภัย พื นท่ีประมาณ 1,024 ตร.ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

บ้เนโนนหมู่ท่ี 2 การใช้รถใช้ถนน

73 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล เพ่ือสะดวกในการเดินทาง กว้าง 3 ม. ยาว 70 ม. -             220,000     -              -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยสวนหมาก2พร้อมวางท่อระบายน ้า ของประชาชนใช้สัญจรไปมา หนา 0.15 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

บ้านโนนหมู่ท่ี 2 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย พื นท่ีประมาณ 210 ตร.ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

74 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล ซ.ลัดดา เพ่ือสะดวกในการเดินทาง กว้าง 3 ม. ยาว 12.30 ม. -             30,000       -              -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านโนนหมู่ท่ี 2 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา หนา 0.15 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ได้อย่างสะดวกปลอดภัย พื นท่ีประมาณ 36.9 ตร.ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

70

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

75 โครงการซ่อมแซมถนนค.ส.ล เพ่ือสะดวกในการเดินทาง กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม. -             100,000     -              -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายมาบ-คลองซอย ของประชาชนใช้สัญจรไปมา หนา  0.15  ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

บ้านโนนหมู่ท่ี 2 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย พื นท่ีประมาณ 150 ตร.ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

76 โครงการซ่อมแซมถนนค.ส.ล เพ่ือสะดวกในการเดินทาง กว้าง 3 ม. ยาว 10 ม. -             -             30,000        -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยโรงสี พร้อมวางท่อระบายน ้า ของประชาชนใช้สัญจรไปมา หนา 0.15 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

บ้านโนนหมู่ท่ี 2 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย พื นท่ีประมาณ 30 ตร.ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

77 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล ซอยโรงสูบ เพ่ือสะดวกในการเดินทาง กว้าง 4 ม. ยาว 10 ม. -             -             24,000        -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านโนนหมู่ท่ี 2 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา หนา 0.15 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ได้อย่างสะดวกปลอดภัย พื นท่ีประมาณ 40 ตร.ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

71

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ

แบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

78 โครงการวางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพัก เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ความยาวรวมบ่อพัก 345 ม. -             -             1,500,000   -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สามแยกกลางบ้าน-สะพานซ.สวนหมาก ของประชาชนใช้สัญจรไปมา พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

(สามารถท้าเป็นช่วงได้) ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

บ้านโนนหมู่ท่ี 2 การใช้รถใช้ถนน

79 โครงการซ่อมแซมถนนค.ส.ล เพ่ือสะดวกในการเดินทาง กว้าง 3 ม. ยาว 10 ม. -             -             30,000        -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยโรงสี พร้อมวางท่อระบายน ้า ของประชาชนใช้สัญจรไปมา หนา 0.15 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

บ้านโนนหมู่ท่ี 2 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย พื นท่ีประมาณ 30 ตร.ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

80 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล ซอยโรงสูบ เพ่ือสะดวกในการเดินทาง กว้าง 4 ม. ยาว 10 ม. -             -             24,000        -              -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านโนนหมู่ท่ี 2 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา หนา 0.15 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ได้อย่างสะดวกปลอดภัย พื นท่ีประมาณ 40 ตร.ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ

แบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

81 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล เพ่ือสะดวกในการเดินทาง กว้าง 3.3 ม. ยาว63 -             -             -              350,000      -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซ.สวนตาปู่ พร้อมวางท่อระบายน ้า ของประชาชนใช้สัญจรไปมา หนา 0.15 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 2 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย พื นท่ีประมาณ 208 ตร.ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

82 โครงการวางท่อระบายน ้า ค.ส.ล เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ความยาวรวมบ่อพัก 50 ม. -             -             -              300,000      -             ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พร้อมบ่อพัก ซ.หลังวัด-บ้านนางทุเรียน ของประชาชนใช้สัญจรไปมา พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 2 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

83 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  เพ่ือสะดวกในการเดินทาง กว้าง 3.3 ม. ยาว63 -             -             -              - 350,000     ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยสวนตาปู่ พร้อมท่อระบายน ้า ของประชาชนใช้สัญจรไปมา หนา 0.15 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

บ้านโนนหมู่ท่ี  2 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย พื นท่ีประมาณ 208 ตร.ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี

แบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

84 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ร้านค้า เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ความยาวรวมบ่อพัก 50 ม. -             -             -              300,000     ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นางประเทียง-ไปถึงหน้าวัดพร้อม ของประชาชนใช้สัญจรไปมา พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ท่อระบายน ้า  หลังวัด - บ้านนายทุเรียน ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

บ้านโนนหมู่ท่ี  2 การใช้รถใช้ถนน

85 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ขนาดกว้าง 6.00  เมตร 3,000,000    - - - - ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายหนองม่วง - นิคมสหกรณ์ ของประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว  1,800  เมตร พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ขามทะเลสอ  หมู่ท่ี  5 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.04  เมตร ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

พื นท่ีประมาณ  10,800  ตร.ม. การใช้รถใช้ถนน
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

86 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ขนาดกว้าง 6.00  เมตร - 3,600,000  - - - ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายหนองม่วง - โกรกกระหาด ของประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว  2,200  เมตร พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี  5 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.04  เมตร ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

87 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ขนาดกว้าง 5.00  เมตร - 3,500,000  - - - ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยประปา  หมู่ท่ี  5 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว  100  เมตร พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  เมตร ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

88 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ซอยบ้าน เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ขนาดกว้าง 2.00  เมตร - 2,500,000  - - - ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ผู้ใหญ่ (ขยายความกว้างผิวจราจร) ของประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว  150  เมตร พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ที  5 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  เมตร ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

89 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ซอยโรงสูบ เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ขนาดกว้าง 4.00  เมตร - - 250,000      - - ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ประปา  หมู่ท่ี  5 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว  100  เมตร พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  เมตร ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

90 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ขนาดกว้าง 6.00  เมตร - - - 3,300,000   - ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายหนองม่วงโกรกกระหาด  ซอย 2 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว  2,000  เมตร พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี  5 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.04   เมตร ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

91 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ขนาดกว้าง 2.00  เมตร - - - - 3,300,000    ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายหลักหนองม่วง - นิคมสหกรณ์ ของประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว  150  เมตร พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ขามทะเลสอ  หมู่ท่ี  5 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  เมตร ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี

แบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

92 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ซอยนายประยูร- เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ขนาดกว้าง 4.00  เมตร 900,000     900,000     900,000      - - ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนายฝอย  หมู่ท่ี  7 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว  370   เมตร พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15   เมตร ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

พื นท่ีประมาณ  1,480  ตร.ม. การใช้รถใช้ถนน

93 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ขนาดกว้าง 4.00  เมตร 300,000     300,000     - - - ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แยกศาลาท่ารถ - บ้านยายวัชรี ของประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว  300  เมตร พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี  7 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.04  เมตร ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

94 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านสุทน- เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ขนาดกว้าง 3.00  เมตร 200,000     - - - - ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนบ้านโนน    หมู่ท่ี  7 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว  370  เมตร พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  เมตร ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

พื นท่ีประมาณ  1,100  ตร.ม. การใช้รถใช้ถนน
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี

แบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

95 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก แยกสายกลาง- เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ขนาดกว้าง 3.00  เมตร 530,000     530,000     - - - ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ปากอ่าว  หมู่ท่ี  7 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว  1,000  เมตร พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  เมตร ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

พื นท่ีประมาณ  3,000  ตร.ม. การใช้รถใช้ถนน

96 โครงการก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์ส  คสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ขนาดกว้าง 4.00  เมตร 500,000     500,000     500,000      - - ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ปากอ่าว -  หลักต้่า  หมู่ท่ี  7 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว  12    เมตร พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ลึก  2.50  เมตร ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

97 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  โป่งสุริยา - เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ขนาดกว้าง 6.00  เมตร 400,000     400,000     400,000      - - ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โกรกกระหาด  หมู่ท่ี  7 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว  100  เมตร พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  เมตร ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

พื นท่ีประมาณ  600  ตร.ม. การใช้รถใช้ถนน
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

98 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ขนาดกว้าง 3.00  เมตร - 500,000     500,000      500,000      - ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านคุณวรรณา-สะพานเรียบ ของประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว  1,000  เมตร พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

 หมู่ท่ี  7 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  เมตร ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

พื นท่ีประมาณ  3,000  ตร.ม. การใช้รถใช้ถนน

99 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ขนาดกว้าง 3.00  เมตร 160,000     160,000     160,000      - - ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สระอีตุ้น -บ้านตาจวบ  หมู่ท่ี  7 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว  300  เมตร พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  เมตร ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

พื นท่ีประมาณ  900  ตร.ม. การใช้รถใช้ถนน

100 โครงการก่อสร้างถนนแยกศาลา - เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ขนาดกว้าง 3.00  เมตร - 400,000     400,000      - - ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านสุทน  คสล.  หมู่ท่ี  7 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว  200  เมตร พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  เมตร ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

101 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ขนาดกว้าง 3.00  เมตร 150,000     150,000     150,000      - - ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ไทชาญ -แคนด่ี   หมู่ท่ี  7 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว  200  เมตร พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  เมตร ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

พื นท่ีประมาณ  600  ตร.ม. การใช้รถใช้ถนน

102 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ขนาดกว้าง 3.00  เมตร 100,000     100,000     100,000      100,000      - ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยบ้านตาอ้อน  หมู่ท่ี  7 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว  150  เมตร พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  เมตร ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

พื นท่ีประมาณ  450    ตร.ม. การใช้รถใช้ถนน

103 โครงการซ่อมแซมถนน  คสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ซ่อมแซมถนน  คสล. 500,000     500,000     500,000      500,000      500,000     ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  จุดท่ีช้ารุดเสียหาย ของประชาชนใช้สัญจรไปมา ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  7 พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

(ซ่อมแซม)  หมู่ท่ี  7 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

80

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

104 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกโคกลาน - เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ขนาดกว้าง 3.00  เมตร - - - 500,000      - ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นาพร  หมู่ท่ี  7 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว 1,000  เมตร หนา 0.15 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หรือท่ีประมาณ  3,000 ตร.ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

105 โครงการก่อสร้งรางระบายน ้ารูปตัวยู เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ความยาวราง  300  เมตร - - - 500,000      - ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พร้อมตะแกรงเหล็ก  ภายในหมู่บ้าน ของประชาชนใช้สัญจรไปมา พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี  7 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

106 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ขนาดกว้าง 3.00  เมตร - - - 785,000      - ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สะพานเรียบ -  ปากอ่าว  หมู่ท่ี  7 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา ยาว  200  เมตร พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ได้อย่างสะดวกปลอดภัย หนา  0.15  เมตร ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

37,697,500   40,977,800   34,691,900    42,153,900    35,124,600   
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รวม     106     โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข . ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.2  ส่งเสริมเช่ือมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ท้านบก้ันน้้า  ขุดลอก  ขุดสระพัฒนาแหล่งน้้า  คลองน้้า  ระบบประปา  และการกระจากการใช้ประโยชน์

แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการขุดลอกคลองหลักต ่า -โรงสูบ เพื อกักน ่าไว้ใช้ในการ ขุดลอกเพิ มเติม 2  เมตร 500,000     500,000     500,000    500,000    500,000    ร้อยละความพึง มีน ่าไว้ใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที   6 อุปโภคบริโภค ระยะทาง  2,540  เมตร . พอใจของประชาชน อุปโภคบริโภค

กว้าง  6-8  เมตร ไม่น้อยกว่า  60
2 โครงการวางท่อ HDPE เพื อกักน ่าไว้ใช้ในการ วางท่อ HDPE -           -            -           500,000    -           ร้อยละความพึง มีน ่าไว้ใช้ในการ กองช่าง

จากคลอง4 -สระเก็บน ่าบ้านโกรกกระหาด อุปโภคบริโภค ระยะทาง 620 ม. พอใจของประชาชน อุปโภคบริโภค
หมู่ที  4 ไม่น้อยกว่า  60

3 โครงการวางท่อระบายน ่าลงอ่างหนองไผ่ เพื อกักน ่าไว้ใช้ในการ วางท่อ  คสล.  ขนาอท่อ 60,000     - - - - ร้อยละความพึง มีน ่าไว้ใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที   1 อุปโภคบริโภค 0.80  เมตร  ยาว  12  เมตร พอใจของประชาชน อุปโภคบริโภค
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

แบบแบบแบบ ผ. แบบแบบ ผ. แบบ ผ.02 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข . ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.2  ส่งเสริมเช่ือมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ท้านบก้ันน้้า  ขุดลอก  ขุดสระพัฒนาแหล่งน้้า  คลองน้้า  ระบบประปา  และการกระจากการใช้ประโยชน์

แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการขุดบ่อบาดาดพร้อมติดตั งเครื อง เพื อกักน ่าไว้ใช้ในการ ถังสูงกักเก็บน ่าพร้อมเครื องสูบ - 500,000     500,000    - - ร้อยละความพึง มีน ่าไว้ใช้ในการ กองช่าง
สูบและก่อสร้างถังกักเก็บน ่า อุปโภคบริโภค . พอใจของประชาชน อุปโภคบริโภค
ลานเอนกประสงค์  หมู่ที   7 ไม่น้อยกว่า  60

5 โครงการขุดลอกคลองสะพานเลียบ - เพื อกักน ่าไว้ใช้ในการ กว้าง 8-12  เมตร  -           -            500,000    500,000    -           ร้อยละความพึง มีน ่าไว้ใช้ในการ กองช่าง
ปากอ่าว  หมู่ที   7 อุปโภคบริโภค ยาวประมาณ  1,500  เมตร พอใจของประชาชน อุปโภคบริโภค

ลึกประมาณ  2-3  เมตร ไม่น้อยกว่า  60

6 โครงการก่อสร้างโรงสูบน ่าประปาหมู่ที   2 เพื อกักน ่าไว้ใช้ในการผลิดน ่า ก่อสร้างโรงสูบน ่าดิบขนาด 375,000   375,000    375,000   375,000   375,000   ร้อยละความพึง มีน ่าไว้ใช้ในการ กองช่าง
บ้านโนน ประปาไว้ในการอุปโภค 550x5.00 ม. พร้อมติดตั งระบบ พอใจของประชาชน อุปโภคบริโภค

บริโภค ควบคุมเครื องสูบน ่าติดตั งเครื อง

สูบน ่า ขนาด 3  แรง จ่าวน 2 เครื อง

935,000    1,375,000 1,875,000 1,875,000 875,000   

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รวม      6        โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบแบบแบบ ผ. แบบแบบ ผ. แบบ ผ.02 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   1.3  ส่งเสริมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการติดต้ังโคมไฟแสงสว่างโซล่าเซล เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างต่อการ ติดต้ังตามจุดทางแยกและ 500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  ร้อยละความพึง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  5 เดินทางสัญจรของประชาชน เส้นทางหลัก  ของหมู่บ้าน พอใจของประชาชน สัญจรไปมาได้สะดวก

ไม่น้อยกว่า  60 มากข้ึน

2 โครงการติดต้ังโคมไฟแสงสว่างโซล่าเซล เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างต่อการ ติดต้ังตามจุดทางแยกและ 500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  ร้อยละความพึง ประชาชนเดินทาง กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  7 เดินทางสัญจรของประชาชน เส้นทางหลัก  ของหมู่บ้าน พอใจของประชาชน สัญจรไปมาได้สะดวก

ไม่น้อยกว่า  60 มากข้ึน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รวม     2     โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   2  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ  2.1  สนับสนุนส่งเสริมเพ่ิมศักยภาพบุคคลากรท้ังภาครัฐและเอกชน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ 1 คร้ัง/ปี คณะผู้บริหาร 300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  คณะผู้บริหารสมาชิก คณะผู้บริหารสมาชิก ส านักปลัด

งานของคณะผู้บริหาร  สมาชิก  อบต . ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก  อบต. อบต.พนักงานส่วน อบต.พนักงานส่วน

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า สมาชิก อบต. พนักงาน พนักงานส่วนต าบล ต าบลลูกจ้างประจ า ต าบล ลูกจ้างประจ า

พนักงานจ้างผู้น าชุมชนและกลุ่ม ส่วนต าบลลูกจ้างประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างผู้น า พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน

อาชีพต่างๆ พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง ชุมชนและกลุ่ม และกลุ่มอาชีพต่างๆ

ผุ้น าชุมชนและกลุ่มอาชีพ ผู้น าชุมชนและกลุ่ม อาชีพต่างๆ มีประสิทธิภาพในการ

ต่างๆ อาชีพต่างๆ ได้เพ่ิมประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน

ในการท างาน

ร้อยละ  100
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   2  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ  2.1  สนับสนุนส่งเสริมเพ่ิมศักยภาพบุคคลากรท้ังภาครัฐและเอกชน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการฝึกอบรมและสัมมนา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ บุคลากร  สมาชิกสภา 300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  พนักงานส่วนต าบล สมาชิ  อบต. ส านักปลัด

ท างานของ  สมาชิก อบต . อบต.ประชาชน สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานส่วนต าบล หมู่ท่ี  1-8 ประชาชนได้รับการ ประชาชนมีศักยภาพ

ฝึกอบรมสัมมนา ในการปฏิบัติงาน
ร้อยละ  100 มากข้ึน

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนต าบลโป่งแดง 300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  ความพึงพอในของ ได้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ส านักปลัด
ให้กับพนักงานส่วนท้องถ่ิน ให้กับพนักงานส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ให้กับพนักงานส่วนต าบล

โป่งแดง 
ไม่น้อยกว่า  70
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   2  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ  2.1  สนับสนุนส่งเสริมเพ่ิมศักยภาพบุคคลากรท้ังภาครัฐและเอกชน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ือง เพ่ือให้ความรู้ด้านกฏหมายให้ บุคลากร  สมาชิกสภา 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    พนักงานส่วนต าบล สมาชิ  อบต. ส านักปลัด

กฏหมายในชีวิตประจ าวันแก่เจ้าหน้าท่ี / กับเจ้าหน้าท่ี/สมาชิกสภาต าบล อบต.ประชาชน สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล
สมาชิกสภาต าบลโป่งแดง/ผู้น าชุมชนแล โป่งแดง/ผู้น าชุมชน หมู่ท่ี  1-8 ประชาชนได้รับการ ประชาชนมีศักยภาพ
ประชาชนต าบลโป่งแดง ฝึกอบรมสัมมนา ในการปฏิบัติงาน

ร้อยละ  100 มากข้ึน

950,000  950,000  950,000  950,000  950,000  
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รวม     4     โครงการ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   2  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ  2.2  สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีส านักงานให้มีความเหมาะสมให้สอดคล้องกับการปัจจุบัน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ อบต . เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ ส านักงาน 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  ได้รับการพัฒนา พัฒนาเว็บไซต์ ส านักงานปลัด

โป่งแดง อบต.โป่งแดงและประชา อบต.โป่งแดง เว็บไซต์ อบต.โป่งแดง อบต.โป่งแดงและงาน

สัมพันธ์งาน อบต. ร้อยละ  100 ประชาสัมพันธ์ อบต .

2 โครงการติดต้ังระบบ Lan เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน ส านักงาน 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  มีระบบการติดต้ัง Lon เพ่ืมศักยภาพ ส านักงานปลัด

(Interner  ภายในส านักงาน) การท างาน อบต.โป่งแดง (Internet ภายใน ในการท างาน

ส านักงาน)

ร้อยละ  100

3 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพ่ือความปลอดภัย ติดต้ังกล้องวงจรปิด 300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  ติตต้ังกล้างวงจรปิด ความปลอดภัยของ ส านักงานปลัด

ตามจุดส าคัญ  ภายในหมู่บ้าน ของประชาชนในชุมชน จุดเส่ียงในแต่ละหมู่บ้าน ประชาชนในชุมชน

ต าบลโป่งแดง ในเขตต าบลโป่งแดง
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   2  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ  2.2  สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีส านักงานให้มีความเหมาะสมให้สอดคล้องกับการปัจจุบัน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและ เพ่ือจัดท าแผนท่ีภาษีและ องค์การบริหารส่วนต าบล 300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  ได้จัดท าแผนท่ีภาษี มีแผนท่ีภาษีและทะเบียน กองคลัง
ทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหาร ทะเบีนนทรัพย์สิน โป่งแดง และทะเบียนทรัพย์ ทรัพย์สิน อบต.โป่งแดง

ส่วนต าบลโป่งแดง อบต.โป่งแดง สิน อบต.โป่งแดง ในการประกอบการ

ร้อยละ 100 จัดเก็บภาษีของ

ประชาชนในเขต

ต าบลโป่งแดง

800,000  800,000  800,000  800,000  800,000  
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วัตถุประสงค์
งบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

รวม     4     โครงการ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   2  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ  2.3  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถ่ินในทุกๆ  ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม เพ่ือให้การด าเนินการช่วย ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ 30,000        30,000      30,000     30,000      30,000      ร้อยละความพึงพอ ช่วยเหลือประชาชนของ ส านักปลัด

ในการช่วยเหลือประชาชนของ เหลือประชาชนขององค์กร ช่วยเหลือประชาชนของ ใจของประชาชน องค์กรปกครองส่วน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไป องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่น้องกว่า  70 ท้องถ่ิน เป็นไปอย่าง

อ าเภอขามทะเลสอ อย่างมีประสิทธิภาพ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา มีประสิทธิภาพ

จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1  แหน่ง

2 โครงการจิตอาสาร่วมใจ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาให้ 30,000        30,000      30,000     30,000      30,000      ร้อยละความพึงพอ ประชาชนมีส่วนร่วมใน ส านักปลัด

ให้ปประชาชนมีส่วนร่วมใน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ใจของประชาชน การช่วยกันท าความ

การช่วยกันท าความสะอาด ช่วยกันท าความสะอาด ไม่น้องกว่า  70 สะอาด  พัฒนาพ้ืนท่ี

พัฒนาพ้ืนท่ีภายในต าบล พัฒนาพ้ืนท่ีภายในเขต ภายในเขตต าบลโป่งแดง

โป่งแดง อบต.โป่งแดง

เดือนละ 1 คร้ัง
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   2  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ  2.3  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถ่ินในทุกๆ  ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการต่างๆ  ของส่วนราชการและ เพ่ือตอบสนองโครงการต่างๆ จัดท าโครงการต่างๆของ 100,000        100,000        100,000      100,000       100,000       ร้อยละความพึงพอใจ เป็นการส่งเสริมนโยบาย ส านักปลัด
องค์กรท่ีเก่ียวข้องตามอ านาจหน้าท่ี ของส่วนราชการและองค์กร ส่วนราชการและองค์กร ของประชาชน ของส่วนราชการและองค์กร

หรือตามนโยบายของรัฐบาล ท่ีเก่ียวข้องตามอ านาจหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้องตามอ านาจ ไม่น้อยกว่า  60 ท่ีเก่ียวข้องตามอ านาจ

หรือตามนโยบายรัฐบาล หน้าท่ีหรือตามนโยบาย หน้าท่ีหรือตามนโยบาย

ของรัฐบาล ของรัฐบาล

4 โครงการจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ จัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ - - 100,000      100,000       100,000       ร้อยละความพึงพอใจ เทิดพระเดกียรติสมเด็จ ส านักปลัด
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ของประชาชน พระเจ้าอยู่หัว  มหาวชิรา

ณบดินทรเทพยวรางกูร  หรือจัด วชิราลงกรณ บดินทรเทพ ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไม่น้อยกว่า  70 ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรมต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับ ยวรางกูร และสถาบัน หรือจัดกิจกรรมต่างไ และสถาบันพระมหากษัตริย์

สถาบันพระมหากษัตริย์ พระมาหากษัตริย์ ทุกพระองค์ ท่ีเก่ียวข้องกับสถาบัน ทุกพระองค์

พระมหากษัตริย์
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   2  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ  2.3  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถ่ินในทุกๆ  ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการเฉลิมพระเกียรติและ เพ่ือส่งเสริมโครงการเฉลิม ส่งเสริมโครงการเฉลิม 30,000        30,000        30,000      30,000       30,000       ร้อยละความพึงพอใจ ส่งเสริมโครงการเฉลิม ส านักปลัด
สนับสนุนโครงการอันเน่ือง พระเกียรติและสนับสนุน พระเกียรติและสนับสนุน ของประชาชน พระเกียรติและสนับสนุน
มาจากพระราชด าริ โครงการอันเน่ืองมาจาก โครงการอันเน่ืองมาจาก ไม่น้อยกว่า  70 โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ พระราชด าริ พระราชด าริ

6 โครงการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือเตรียมการเลือกต้ัง จัดการเลือกต้ัง  ภายในเขต -              500,000      500,000    500,000     500,000     ร้อยละความพึงพอใจ การเลือกต้ังของท้องถ่ิน ส านักปลัด
และสมาชิกสภาองค์การ ผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิก องค์การบริหารส่วนต าบล ของประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิ
บริหารส่วนต าบล สภาท้องถ่ินให้เป็นอย่าง โป่งแดง ไม่น้อยกว่า  70 ภาพประชาชนได้ใช้

มีประสิทธิภาพ สิทธิเลือกต้ังอย่างสมบูรณ์

7 โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน เพ่ือก่อสร้างอาคารส านักงาน ก่อสร้างอาคารส านักงาน 5,000,000      5,000,000     5,000,000   5,000,000    5,000,000    ร้อยละความพึงพอใจ ก่อสร้างอาคารส านักงาน ส านักปลัด
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ขององค์การบริหาร ขององค์การบริหาร ของประชาชน ขององค์การบริหาร
โป่งแดง ส่วนต าบลโป่งแดง ส่วนต าบลโป่งแดง ไม่น้อยกว่า  70 ส่วนต าบลโป่งแดง
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   2  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ  2.3  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถ่ินในทุกๆ  ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี อุดหนุนโครงการจัดงาน อ.ขามทะเลสอ 20,000        20,000        20,000      20,000       20,000       ได้อุดหนุนโครงการ อุดหนุนโครงการจัดงาน ส านักปลัด
รัฐพิธี  เน่ืองในวันส าคัญของชาติ พระราชพิธี  รัฐพิธี พระราชพิธี พระราชพิธี  รัฐพิธี
(อ าเภอขามทะเลสอ) เน่ืองในวันส าคัญของชาติ เน่ืองในวันส าคัญของ

อ าเภอขามทะเลสอ ชาติอ าเภอขามทะเลสอ
9 โครงการป้องกันผลประโยชน์ เพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริต พนักงาน  อบต.โป่งแดง 50,000       50,000      50,000     50,000      50,000      แก้ไขปัญหาการ แก้ไขปัญหาการทุจริต ส านักปลัด

ทับซ้อน ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี ทุจริตของพนักงาน ประพฤติมิชอบ
อบต. ของเจ้าหน้าท่ี

10 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในเขตต าบลโป่งแดง 50,000       50,000      50,000     50,000      50,000      ร้อยละความพึงพอใจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส านักปลัด
ในชุมชน ด้านประชาธิปไตยในชุมชน หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชน ด้านประชาธิปไตย

ไม่น้อยกว่า  70 ในชุมชน
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   2  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ  2.3  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถ่ินในทุกๆ  ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการประชาคมหมู่บ้าน ต าบล เพ่ือประชาชนมีส่วนร่วม หมู่ท่ี  1 - 8 20,000        20,000        20,000      20,000       20,000       ร้อยละความพึงพอใจ ได้ความต้องการท่ี ส านักปลัด
แสดงความคิดเห็น ของประชาชน แท้จริงของประชาชน

ไม่น้อยกว่า  70

12 โครงการ  อบต.  สัญจรเคล่ือนท่ี เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน หมู่ท่ี  1 - 8 20,000        20,000        20,000      20,000       20,000       ร้อยละความพึงพอใจ ประชาชนได้รับความรู้ ส านักปลัด
และประชาชนสัมพันธ์ ของประชาชน และข่าวสาร

ไม่น้อยกว่า  70

5,350,000   5,850,000  5,950,000 5,950,000  5,950,000  
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รวม     12     โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   2  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ  2.3  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถ่ินในทุกๆ  ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเปล่ียนหลังคาอาคาร เพ่ือเป็นสาธารณะประโยชน์ ซ่อมแซมหลังคาเปล่ียนเป็น 300,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจ ซ่อมแซมศาลา กองช่าง

ศาลา 3,8 เป็นแผ่นเหล็กเมทัลชีส ส่วนรวมของประชาชน หลังคาเมทัลซีสพ้ืนท่ีกว้าง ของประชาชน เอนกประสงค์

พร้อมทาสี กันสนิมโครงสร้าง หมู่ท่ี 3 18 ม. ยาว 26 ม. ไม่น้อยกว่า  70 เพ่ือประโบชน์ส่วนรวม

พร้อมทาสีกันสนิม
2 โครงการก่อสร้างป้ายซุ้มประตูหมู่บ้าน เพ่ือประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน ก่อสร้างป้ายชุ้มประตู - - - 500,000 - ร้อยละความพึงพอใจ ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน กองช่าง

บริเวณศาลาแยกถนน รพช . บอกทางของหมู่บ้าน หมู่บ้านบริเวณศาลาแยก ของประชาชน

หมู่ท่ี 4 ถนน  รพช.  หมู่ท่ี  4 ไม่น้อยกว่า  70

3 โครงการติดต้ังป้ายซอยบ้านเลขท่ี เพ่ือติดต้ังป้ายซอยบ้านเลขท่ี ติดต้ังป้ายซอยบ้านเลขท่ี - - - - 500,000 ร้อยละความพึงพอใจ ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  7 ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  7 ของประชาชน

ไม่น้อยกว่า  70
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   2  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ  2.3  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถ่ินในทุกๆ  ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการก่อสร้างศาลาประชาชคม เพ่ือเป็นสาธารณะประโยชน์ ก่อสร้างศาลาประชาคม 200,000      200,000     200,000    200,000     200,000     ร้อยละความพึงพอใจ ก่อสร้างศาลาประชาคม กองช่าง

หมู่บ้าน  หมู่ท่ี  7 ส่วนรวมของประชาชน หมู่บ้าน  หมู่ท่ี  7 ของประชาชน หมู่บ้าน  หมู่ท่ี  7

ไม่น้อยกว่า  70

500,000      200,000     200,000    700,000     700,000     
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รวม     4     โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   2  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ  2.3  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถ่ินในทุกๆ  ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี
แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดท าป้ายบอกทางและป้าย เพ่ือประชาสัมพันธ์โคราช ป้ายประชาสัมพันธ์โคราช -              -              80,000      80,000       80,000       ร้อยละความพึงพอใจ ประชาสัมพันธ์แหล่ง กองการศึกษาฯ

ประชาสัมพันธ์ไปยังแหล่งท่องเท่ียว จีโอพาร์คต าบลโป่งแดง จีโอพาร์คต าบลโป่งแดง ของประชาชน ท่องเท่ียวโคราชจีโอ
จีโอพาร์คต าบลโป่งแดง ไม่น้อยกว่า  70 พาร์คต าบลโป่งแดง

2 โครงการอบรมจีโอพาร์ค เพ่ืออบรมประชาชนต าบล ให้ประชาชนต.โป่งแดง 20,000 20,000 -            -             -             ร้อยละความพึงพอใจ ประชาชนมีความรู้ความ กองการศึกษาฯ
ต าบลโป่งแดง โป่งแดงให้ทราบถึง ได้เห็นความส าคัญของ ของประชาชน ความเข้าใจแหล่งท่องเทียว

แหล่งท่องเท่ียวโคราชจีโอพาร์ค แหล่งท่องเท่ียวโคราชจีโอพาร์ค ไม่น้อยกว่า  70 โคราชจีโอพาร์ค

20,000      20,000      80,000     80,000     80,000     
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

รวม     2     โครงการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   3  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา  3.1  ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือปรับปรุงศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 80,000    80,000    80,000    80,000    80,000    ปรับปรุงศูนย์ มีการปรับปรุงศูนย์ กองการศึกษาฯ

อบต.โป่งแดง เด็กเล็ก  อบต.โป่งแดง อบต.โป่งแดง พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.โป่งแดง

2 โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือซ่อมแซมศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 80,000    80,000    80,000    80,000    80,000    ซ่อมแซมศูนย์ มีการซ่อมแซมศูนย์ กองการศึกษาฯ

อบต.โป่งแดง เด็กเล็ก  อบต.โป่งแดง อบต.โป่งแดง พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.โป่งแดง

3 โครงการจัดหาส่ือการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    มีสือการเรียนรู้ เด็กมีพัฒนาการ กองการศึกษาฯ

และของเล่นเด็ก เด็กในด้านต่างๆ อบต.โป่งแดง และของเล่นเด็ก ท่ีเหมาะสม

4 โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 300,000  300,000  300,000  ก่อสร้างหลังคา เด็กมีพัฒนาการ กองการศึกษาฯ

ศพด.  อบต.โป่งแดง เด็กในด้านต่างๆ อบต.โป่งแดง สนามเด็กเล่น ท่ีเหมาะสม

ศพด.อบต.โป่งแดง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   3  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา  3.1  ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน เพ่ือจัดซ้ือวัสดุการเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    มีวัสดุการเรียน เด็กมีพัฒนาการ กองการศึกษาฯ

การสอน อบต.โป่งแดง การสอน ท่ีเหมาะสม

6 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เพ่ือให้การสนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  มีอาหารเสริมนม เด้กนักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต .โป่งแดง อาหารเสริม (นม) แก่เด็ก อบต.โป่งแดง แข็งแรงและเจริญ

ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก เติบโตตามวัย

7 โครงการป้องกันอุบัติเหตุและส่งเสริม เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000    10,000    10,000    10,000    10,000    มีการป้องกัน ป้องกันอุบัติเหตุและ กองการศึกษาฯ
สุขภาพอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมสุขเสริมสุขภาพ อบต.โป่งแดง อุบัติเหตุ ส่งเสริมสุขภาพอานามัย
อบต.โป่งแดง อามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.โป่งแดง
8 โครงการสร้างความสัมพันธ์รักชุมชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์รัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3,500      3,500      3,500      3,500      3,500      มีการสร้างความ สร้างความสัมพันธ์ กองการศึกษาฯ

ชุมชน อบต.โป่งแดง สัมพันธ์รักชุมชน รักชุมชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   3  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา  3.1  ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก เพ่ือพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000    10,000    10,000    10,000    10,000    ได้มีการพัฒนา ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ กองการศึกษาฯ

ให้มีความรู้เพ่ิมข้ึน อบต.โป่งแดง ผู้ดูแลเด็ก เพ่ิมมากข้ึน

10 โครงการเย่ียมบ้านเด็กเล็กศูนย์ เพ่ือเย่ียมบ้านเด็กช้ีแจง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000    10,000    10,000    10,000    10,000    มีการเย่ียมบ้านเด็ก เย่ียมบ้านเด็กช้ีแจงแนว กองการศึกษาฯ
พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.โป่งแดง แนวทางการด าเนินงาน อบต.โป่งแดง เล็กศูนย์พัฒนาเด็ก ทางการด าเนินงานศูนย์

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เล็ก พัฒนาเด็กเล็กและรับ
และรับฟังความคิดเห็นจาก ฟังข้อเสนอแนะความ
ผู้ปกครอง คิดเห็นของผู้ปกครอง

11 โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการ เพ่ือจัดอบรมสัมมนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ได้รับการอบรม อบรมสัมมนา กองการศึกษาฯ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการบริหาร อบต.โป่งแดง สัมมนา คณะกรรมการบริหาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.โป่งแดง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   3  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา  3.1  ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  ก่อสร้างร้ัวรอบ เด็กมีพัฒนาการ กองการศึกษาฯ

สนามเด็กเล่น ศพด.อบต.โป่งแดง ของเด็กในด้านต่างๆ อบต.โป่งแดง สนามเด็กเล็ก ท่ีเหมาะสม
ศพด.อบต.โป่งแดง

13 โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์ เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ทราบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,000      2,000      2,000      2,000      2,000      ร้อยละความพึง ผู้ปกครองได้รับทราบ กองการศึกษาฯ
พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.โป่งแดง และเข้าใจถึงกิจกรรมแนว อบต.โป่งแดง พอใจของผู้ปกครอง และเข้าใจถึงกิจกรรม

ทางปฏิบัติงานศูนย์ ไม่น้อยกว่า  65 แนวทางการปฏิบัติงาน
พัฒนาเล็กเด็กฯ ของศูนย์พัฒนาเล็กเด็กฯ

14 โครงการหนูน้อยรักการออม เพ่ือให้เด็กมีนิสัยรักการออม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,000      2,000      2,000      2,000      2,000      ร้อยละความพึง เด็กมีนิสัยรักการออม กองการศึกษาฯ
เพ่ืออนาคตวันข้างหน้า อบต.โป่งแดง พอใจของผู้ปกครอง

ไม่น้อยกว่า  65
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   3  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา  3.1  ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
15 โครงการหนูน้อยมือสะอาด เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,000      2,000      2,000      2,000      2,000      ร้อยละความพึง เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

ปราศจากโรค รู้หลักการล้างมือท่ีถูกวิธี อบต.โป่งแดง พอใจของผู้ปกครอง อบต.โป่งแดง มือสะอาด
ไม่น้อยกว่า  65 ปราศจากโรค

16 โครงการสุขภาพช่างปากดี เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,000      2,000      2,000      2,000      2,000      เด็กมีช่องปากดี เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ
มีฟันสวย รู้หลักการแปรฟันท่ีถูกวิธี อบต.โป่งแดง มีฟันสวย อบต.โป่งแดง มีช่องปาก

ดี มีฟันาวย

17 โครงการกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา เพ่ือให้เด็กมีความรู้ความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      ร่วมกิจกรรมวัน เด็กมีความรู้ความเข้าใจ กองการศึกษาฯ
และเข้าพรรษา เข้าใจและความส าคัญของ อบต.โป่งแดง อาสาฬหบูชาและ และความส าคัญของ

พระพุทธศาสนา เข้าพรรษา พระพุทธศาสนา
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   3  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา  3.1  ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
18 โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพ่ือสร้างความม่ันใจใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      ป้องกันและระงับ เด็กและผู้ปกครองมี กองการศึกษาฯ

เร่ืองความปลอดภัยต่อ อบต.โป่งแดง อัคคีภัย ความม่ันใจในเร่ือง
ผู้ปกครองของเด็กกรณี ความปลอดภัยในกรณี
เกิดเหตุเพลิงไหม้ เกิดเหตุเพลิงไหม้

19 โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู เพ่ือให้เด็กได้แสดงออกถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,000      2,000      2,000      2,000      2,000      เด็กร่วมกิจกรรมวัน เด็กได้แสดงออกถึง กองการศึกษาฯ
ความกตัญญูกตเวทีต่อ อบต.โป่งแดง ไหว้ครู ความกตัญญูกตเวที
ครูอาจารย์ ต่อครูอาจารย์

20 โครงการวันลอยกระทง เพ่ือให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,000      2,000      2,000      2,000      2,000      เด็กร่วมกิจกรรม เด็กเข้าร่วมกิจกรรม กองการศึกษาฯ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อบต.โป่งแดง วันลอยกระทง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน ประเพณีท้องถ่ิน

575,500  575,500  875,500  875,500  875,500  
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รวม    20     โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  2    ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   3  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา  3.2  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตชุมชน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการภูมิใจรักษ์ท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนาความรักใน เด็กและเยาวชนในเขต 20,000          20,000        20,000          20,000         20,000         ความภูมิใจท้องถ่ิน เด็กเยาวชนได้ความรักษ์ กองการศึกษาฯ

ท้องถ่ิน ต าบลโป่งแดง ของตอนเอง ท้องถ่ินของตนเอง

20,000       20,000      20,000       20,000       20,000       

104

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รวม     1     โครงการ

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  2    ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   3  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา  3.2  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตชุมชน
แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม เพ่ือให้การสนับสนุน โรงเรียนในเขต 600,000      600,000     600,000      600,000      600,000      สนับสนุน เด็กนักเรียนมีสุขสภาพ กองการศึกษาฯ

(นม)  ในเขตต าบลโป่งแดง อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ต าบลโป่งแดง อาหารเสริม (นม) เข็งแรงและเจริญ
แก่นักเรียนในท้องถ่ิน เติบโตตามวัย

2 โครงการต้นกล้าความดี เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเป็น เด็กและเยาวชนในเขต 30,000        30,000       30,000        30,000        30,000        กล้าคิดกล้าแสดง เด็กและเยาวชนเป็น กองการศึกษาฯ

ต าบลโป่งแดง แบบอย่างท่ีดีภายในชุมชน ต าบลโป่งแดง ออกในสังคมท่ีดี ตัวอย่างในการท า
ความดี

3 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการ เด็กและเยาวชนในเขต 30,000        30,000       30,000        30,000        30,000        ส่งเสริมการพัฒนา มีการส่งเสริมและ กองการศึกษาฯ

เยาวชนต าบลโป่งแดง เรียนรู้ทักษะชีวิต ต าบลโป่งแดง ทักษะชีวิต พัฒนาการ
สร้างทักษะชีวิต
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  2    ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   3  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา  3.2  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตชุมชน
แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน เพ่ืออุดหนุนอาหารกลางวัน อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 400,000       400,000      400,000       400,000       400,000       เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนได้รับการ กองการศึกษาฯ

บ้านโป่งแดงน  าฉ่าสามัคคี แก่เด็กนักเรียนระดับอนุบาล แก่เด็กนักเรียนระดับอนุบาล ร้อยละ 100 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับ ป.1-ป.6 โรงเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้าน ได้รับอาหารกลางวัน อย่างท่ัวถึงและต่อเน่ือง
บ้านโป่งแดงน  าฉ่าสามัคคี โป่งแดงน  าฉ่าสามัคคี

ตามจ านวนเด็กนักเรียนท่ีมี

5 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน เพ่ืออุดหนุนอาหารกลางวัน อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 300,000       300,000      300,000       300,000       300,000       เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนได้รับการ กองการศึกษาฯ
บ้านโกรกกระหาด แก่เด็กนักเรียนระดับอนุบาล แก่เด็กนักเรียนระดับอนุบาล ร้อยละ 100 พัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับ ป.1-ป.6 โรงเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้าน ได้รับอาหารกลางวัน อย่างท่ัวถึงและต่อเน่ือง
บ้านโกรกกระหาด โกรกกระหาด

ตามจ านวนเด็กนักเรียนท่ีมี
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  2    ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   3  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา  3.2  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตชุมชน
แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน เพ่ืออุดหนุนอาหารกลางวัน อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 300,000       300,000      300,000       300,000       300,000       เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนได้รับการ กองการศึกษาฯ

บ้านโนน แก่เด็กนักเรียนระดับอนุบาล แก่เด็กนักเรียนระดับอนุบาล ร้อยละ 100 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับ ป.1-ป.6 โรงเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนน ได้รับอาหารกลางวัน อย่างท่ัวถึงและต่อเน่ือง
บ้านโนน ตามจ านวนเด็กนักเรียนท่ีมี

1,660,000   1,660,000  1,660,000   1,660,000  1,660,000  
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รวม     6     โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   4   ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  4.1  สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินกิจกรรมพระพุทธศาสนาและกิจกรรมงานราชพิธีงานรัฐพิธี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรม เพ่ือให้ประชาชนได้แสดง ในเขตต าบลโป่งแดง 50,000    50,000    50,000     50,000    50,000    ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนได้แสดง ส านักปลัด

ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ความจงรักภักดี หมู่ท่ี  1 - 8 มีความพึงพอใจไม่ ความจงรักภักดี

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อยกว่าร้อยละ 60

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

2 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ือให้ประชาชนได้แสดง ในเขตต าบลโป่งแดง 50,000    50,000    50,000     50,000    50,000    ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนได้แสดง ส านักปลัด

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ความจงรักภักดี หมู่ท่ี  1 - 8 มีความพึงพอใจไม่ ความจงรักภักดี

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่ น้อยกว่าร้อยละ 60

แห่งชาติ

3 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ือให้ประชาชนได้แสดง ในเขตต าบลโป่งแดง 50,000    50,000    50,000     50,000    50,000    ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนได้แสดง ส านักปลัด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร ความจงรักภักดี หมู่ท่ี  1 - 8 มีความพึงพอใจไม่ ความจงรักภักดี

ณบดินทรเทพยวรางกูร น้อยกว่าร้อยละ 60

108

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   4   ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  4.1  สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินกิจกรรมพระพุทธศาสนาและกิจกรรมงานราชพิธีงานรัฐพิธี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาส เพ่ือให้ประชาชนได้แสดง ในเขตต าบลโป่งแดง 50,000    50,000    50,000     50,000    50,000    ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนได้แสดง ส านักปลัด

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ความจงรักภักดี หมู่ท่ี  1 - 8 มีความพึงพอใจไม่ ความจงรักภักดี

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อยกว่าร้อยละ 60

บรมนาถบพิตร

5 โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาส เพ่ือให้ประชาชนได้แสดง ในเขตต าบลโป่งแดง 50,000    50,000    50,000     50,000    50,000    ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนได้แสดง ส านักปลัด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ ความจงรักภักดี หมู่ท่ี  1 - 8 มีความพึงพอใจไม่ ความจงรักภักดี

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล น้อยกว่าร้อยละ 60

ลักษณ  พระบรมราชินี

250,000   250,000   250,000    250,000   250,000   
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รวม     5     โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   4   ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  4.1  สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินกิจกรรมพระพุทธศาสนาและกิจกรรมงานราชพิธีงานรัฐพิธี

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมทาง เพ่ือให้เด็กและเยาวขนตลอด เด็ก ,เยาวชน,ประชาชน 50,000    50,000    50,000     50,000    50,000    ร้อยละของผู้ เด็กและเยาวขนตลอด กองการศึกษาฯ

ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีใน จนประชาชนมีส่วนร่วมและ ในเขตต าบลโป่งแดง เข้าร่วมกิจกรรม จนประชาชนมีส่วนร่วมและ

ท้องถ่ิน ตระหนักถึงความส าคัญของ หมู่ท่ี  1 - 8 ไม่น้อยกว่า60 ตระหนักถึงความส าคัญของ

วัฒนธรรมและประเพณ๊ วัฒนธรรมและประเพณ๊

2 โครงการจัดงานประเพณี/งานพิธี/ เพ่ือการจัดงานรัฐพิธี ในเขตต าบลโป่งแดง 50,000    50,000    50,000     50,000    50,000    ร้อยละของผู้ การจัดงารรัฐพิธี กองการศึกษาฯ

งานทางศาสนา/งานราชพิธีและ ประเพณีต่างๆ หมู่ท่ี  1 - 8 เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีต่างๆ ของ

งานรัฐพิธี ของอบต.โป่งแดง ไม่น้อยกว่า60 อบต.โป่งแดงเป็นไปด้วย

3 โครงการกิจกรรมเข้าพรรษา เพ่ือให้เด็กและเยาวชน เด็ก ,เยาวชน,ประชาชน 50,000    50,000    50,000     50,000    50,000    ร้อยละของผู้ เด็กและเยาวจนและ กองการศึกษาฯ

ประจ าต าบล ตลอดจนประชาชนมีส่วน ในเขตต าบลโป่งแดง เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนมีส่วนร่วมใน

ร่วมในการสืบสานประเพณี หมู่ท่ี  1 - 8 ไม่น้อยกว่า60 การสืบสานประเพณี
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   4   ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  4.1  สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินกิจกรรมพระพุทธศาสนาและกิจกรรมงานราชพิธีงานรัฐพิธี

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการกิจกรรมออกพรรษา เพ่ือให้เด็กและเยาวชน เด็ก ,เยาวชน,ประชาชน 50,000    50,000    50,000     50,000    50,000    ร้อยละของผู้ เด็กและเยาวจนและ กองการศึกษาฯ
ตลอดจนประชาชนมีส่วน ในเขตต าบลโป่งแดง เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ร่วมในการสืบสานประเพณี หมู่ท่ี  1 - 8 ไม่น้อยกว่า60 การสืบสานประเพณี

5 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพ่ือให้เด็กและเยาวชน เด็ก ,เยาวชน,ประชาชน 50,000    50,000    50,000     50,000    50,000    ร้อยละของผู้ เด็กและเยาวจนและ กองการศึกษาฯ
ตลอดจนประชาชนมีส่วน ในเขตต าบลโป่งแดง เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ร่วมในการสืบสานประเพณี หมู่ท่ี  1 - 8 ไม่น้อยกว่า60 การสืบสานประเพณี

6 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน เด็ก ,เยาวชน,ประชาชน 50,000    50,000    50,000     50,000    50,000    ร้อยละของผู้ เด็กและเยาวจนและ กองการศึกษาฯ
ตลอดจนประชาชนมีส่วน ในเขตต าบลโป่งแดง เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ร่วมในการสืบสานประเพณี หมู่ท่ี  1 - 8 ไม่น้อยกว่า60 การสืบสานประเพณี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   4   ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  4.1  สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินกิจกรรมพระพุทธศาสนาและกิจกรรมงานราชพิธีงานรัฐพิธี

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการส่งเสิรมและจัดกิจกรรม เพ่ือให้เด็กและเยาวชน เด็ก ,เยาวชน,ประชาชน 50,000    50,000    50,000     50,000    50,000    ร้อยละของผู้ เด็กและเยาวจนและ กองการศึกษาฯ
วันวิสาขบูชาประจ าต าบล ตลอดจนประชาชนมีส่วน ในเขตต าบลโป่งแดง เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนมีส่วนร่วมใน

ร่วมในการสืบสานประเพณี หมู่ท่ี  1 - 8 ไม่น้อยกว่า60 การสืบสานประเพณี

8 โครงการส่งเสริมการถ่ายทอด เพ่ือให้เด็กและเยาวชน เด็ก ,เยาวชน,ประชาชน 50,000    50,000    50,000     50,000    50,000    ร้อยละของผู้ เด็กและเยาวจนและ กองการศึกษาฯ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ตลอดจนประชาชนมีส่วน ในเขตต าบลโป่งแดง เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนมีส่วนร่วมใน

ร่วมในการสืบสานประเพณี หมู่ท่ี  1 - 8 ไม่น้อยกว่า60 การสืบสานประเพณี

9 โครงการประเพณีตักบาตรเทโว เพ่ือให้เด็กและเยาวชน เด็ก ,เยาวชน,ประชาชน 50,000    50,000    50,000     50,000    50,000    ร้อยละของผู้ เด็กและเยาวจนและ กองการศึกษาฯ
ตลอดจนประชาชนมีส่วน ในเขตต าบลโป่งแดง เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ร่วมในการสืบสานประเพณี หมู่ท่ี  1 - 8 ไม่น้อยกว่า60 การสืบสานประเพณี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2   ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   4   ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  4.1  สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินกิจกรรมพระพุทธศาสนาและกิจกรรมงานราชพิธีงานรัฐพิธี

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการสืบสานวัฒธรรมบวงสรวง เพ่ือให้เด็กและเยาวชน เด็ก ,เยาวชน,ประชาชน 50,000    50,000    50,000     50,000    50,000    ร้อยละของผู้ เด็กและเยาวจนและ กองการศึกษาฯ
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ .ขามทะเลสอ ตลอดจนประชาชนมีส่วน ในเขตต าบลโป่งแดง เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนมีส่วนร่วมใน

ร่วมในการสืบสานประเพณี หมู่ท่ี  1 - 8 ไม่น้อยกว่า60 การสืบสานประเพณี

11 โครงการจัดงานวัฒนธรรมประเพณี เพ่ือให้เด็กและเยาวชน เด็ก ,เยาวชน,ประชาชน 50,000    50,000    50,000     50,000    50,000    ร้อยละของผู้ เด็กและเยาวจนและ กองการศึกษาฯ
ภูมิปัญญาและการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน ตลอดจนประชาชนมีส่วน ในเขตต าบลโป่งแดง เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนมีส่วนร่วมใน
(เป็นโครงการจัดงานวัฒนธรรม ร่วมในการสืบสานประเพณี หมู่ท่ี  1 - 8 ไม่น้อยกว่า60 การสืบสานประเพณี
ประเพณีและการท่องเท่ียวท่ีจัดงาน
วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเท่ียว
ท่ีจัดเป็นภาพรวมท้ังอ าเภอ )

550,000 550,000 550,000  550,000  550,000  

113

รวม         11       โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี   4  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  4.2  ส่งเสริมการมีจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกสาธารณะ

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ืออบรมคุณธรรจริยธรรมให้ คณะผู้บริหาร,พนักงาน 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  ร้อยละความพึงพอใจ คณะผู้บริหาร,พนักงานส่วน ส านักปลัด

แก่คณะผู้บริหาร,พนักานส่วนต าบล ส่วนต าบล,ลูกจ้างประจ า, ของพนักงานส่วนต าบล ต าบล,ลูกจ้างประจ า,พนักงาน

ลูกจ้างประจ า,พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง ไม่น้อยกว่า  70 จ้างมีคุณธรรมจริยธรรม
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี   4  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  4.2  ส่งเสริมการมีจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกสาธารณะ
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้เด็กและเยาวชนตลอดจน ในเขตต าบลโป่งแดง 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ร้อยละความพึงพอใจ เด็กปละเยาวชน กองการศึกษาฯ
ประชาชน  มีคุณธรรมและ หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย ประชาชนมีคุณธรรมและ

จริยธรรมตลอดจนสามารถน า กว่า  65 จริยธรรมและน าไปใช้

ไปใช้ในการด าเนินชิวติ ในการด าเนินชีวิต

ประจ าวันได้
3 โครงการลดละเลิกอบายมุข เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ในเขตต าบลโป่งแดง 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ร้อยละความพึงพอใจ เด็กและเยาวชน กองการศึกษาฯ

ในชุมชน ตลอดจนประชาชน หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย ประชาชนมีการ
ลดละเลิกอบายมุข กว่า  65 ลดละเลิกอบายมุข

160,000  160,000  160,000  160,000  160,000  
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รวม    3     โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   5  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

5.1  ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเช้ือเอดส์

แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสมี ในเขตต าบลโป่งแดง 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  ร้อยละความพึงพอใจ ผู้ด้อยโอกาสคนชรา ส านักปลัด

ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย คนพิการและผู้ติดเช้ือ หน่วยงานท่ี

และผู้ติดเช้ือเอดส์ กว่า  65 เอดส์ได้รับความช่วยเหลือ เก่ียวข้อง

2 โครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ในเขตต าบลโป่งแดง 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละความพึงพอใจ เสริมสร้างสุขภาพ ส านักปลัด

การส่งเสริมสุขภาพต าบลโป่งแดง การส่งเสริมสุขภาพ หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย ต าบลโป่งแดงให้มี

ต าบลโป่งแดง กว่า  65 ชีวิตท่ีดีข้ึน

3 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพ่ือเสริมสร้าง ในเขตต าบลโป่งแดง 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละความพึงพอใจ เสริมสร้างคุณภาพ ส านักปลัด

ผู้สูงอายุต าบลโป่งแดง คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย ชีวิตผู้สูงอายุในเขต

ในเขตต าบลโป่งแดง กว่า  65 ต าบลโป่งแดง
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วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   5  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
5.1  ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเช้ือเอดส์

แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการวันผู้สูงอายุประจ า เพ่ือเสริมสร้างสนับสนุน ในเขตต าบลโป่งแดง 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ร้อยละความพึงพอใจ เสริมสร้างสนับสนุน ส านักปลัด
ต าบลโป่งแดง สุขภาพผู้สูงอายุ หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย สุขภาพผู้สูงอายุ

ประจ าต าบลโป่งแดง กว่า  65

5 โครงการพัฒนาสตรีและ เพ่ือการส่งเสริมความ ในเขตต าบลโป่งแดง 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ร้อยละความพึงพอใจ การส่งเสริมความเสมอ ส านักปลัด
ครอบครัวต าบลโป่งแดง เสมอภาคระหว่างหญิง หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย ภาคระหว่างชาขหญิง

ชายการคุ้มครองพิทักษ์ กว่า  65 การคุ้มครองพิทักษ์

สิทธิสตรี และการเสริม สิทธิสตรีและการเสริม

สร้างความเข้มแข็งของ สร้างความเข้มแข็งของ

สถาบ้นครอบครัว สถาบันครอบครัว

6 โครงการบริหารจัดการครัวเรือน เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน ในเขตต าบลโป่งแดง 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ร้อยละความพึงพอใจ แก้ไขปัญหาความยากจน ส านักปลัด
ยากจนแบบบูรณาการ ไม่ให้เกิดความเหล่ือมล้ า หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย ไม่ให้เกิดความเหล่ือมล้ า

ด้านรายได้ กว่า  65 ด้านรายได้
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   5  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
5.1  ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเช้ือเอดส์

แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพ ในเขตต าบลโป่งแดง 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  ร้อยละความพึงพอใจ เสริมสร้างคุณภาพ ส านักปลัด
ผู้พิการต าบลโป่งแดง ชีวิตผู้พิการ หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย ชีวิตผู้พิการ

ต าบลโป่งแดง กว่า  65

8 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพ ในเขตต าบลโป่งแดง 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ร้อยละความพึงพอใจ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็ก ส านักปลัด
เด็กและเยาวชนต าบลโป่งแดง ชีวิตเด็กและเยาวชน หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย และเยวชนต าบลโป่งแดง

ต าบลโป่งแดง กว่า  65

9 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ เพ่ือการป้องกันแก้ไข ในเขตต าบลโป่งแดง 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ร้อยละความพึงพอใจ มีการป้องกันปัญหาเอดส์ ส านักปลัด
การประสานงานเพ่ือระดับ ปัญหาเอดส์และการ หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย และการต้ังครรภ์ใน

ทรัพยากรส่งเสริมอนามัย ต้ังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น กว่า  65 กลุ่มวัยรุ่นต าบลโป่งแดง

เจริญพันธ์ุป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และ
การต้ังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นต าบลโป่งแดง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   5  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
5.1  ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเช้ือเอดส์

แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ดูและ ผู้ดูแลด้านสุขภาพ 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  ร้อยละความพึงพอใจ พัฒนาศักยภาพผู้ดูแล ส านักปลัด
พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลด้านสุขภาพ ด้านสุขภาพ  คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวติ  ของผู้สูงอายุ ของประชาชนไม่น้อย ด้านสุขภาพ  คุณภาพชีวติ
คุณภาพชีวิต  ของผู้สูงอายุและผู้พิการ ของผู้สูงอายุและผู้พิการ และผู้พิการภายในต าบล กว่า  65 ของผู้สูงอายุและผู้พิการ
ภายในต าบลโป่งแดง ภายในต าบลโป่งแดง โป่งแดง ภายในต าบลโป่งแดง

1,750,000  1,750,000  1,750,000  1,750,000  1,750,000  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รวม     10      โครงการ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   5  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  5.2  ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

แผนงานด้านการศึกษา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ในเขตต าบลโป่งแดง 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000      ร้อยละความพึงพอใจ ประชาชนสนใจ กองการศึกษาฯ

ให้กับหมู่บ้าน ออกก าลังกาย หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย ออกก าลังกายและมี

กว่า  65 สุขภาพเข็งแรง

2 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ในเขตต าบลโป่งแดง 1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000     ร้อยละความพึงพอใจ เด็ก  เยาวชนและ กองการศึกษาฯ

ลานกีฬาหมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์ และประชาชนออกก าลังกาย หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย ประชาชนมีสุขภาพ

ออกก าลังกาย กว่า  65 แข็งแรง

3 โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ในเขตต าบลโป่งแดง 1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000     ร้อยละความพึงพอใจ ประชาชนสนใจออก กองการศึกษาฯ

ลานกีฬาหมู่บ้าน  ออกก าลังกาย หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย ก าลังกายและมี

กว่า  65 สุขภาพแข็งแรง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. แบบ ผ. แบบ ผ. แบบ ผ. แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   5  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  5.2  ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

แผนงานด้านการศึกษา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เพ่ือสนับสนุนให้ศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000         20,000         20,000         20,000         20,000        ร้อยละของผู้ท่ีได้เข้า สนับสนุนให้ศูนย์ กองการศึกษาฯ
เด็กเล็ก  อบต.โป่งแดง พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.โป่งแดง อบต.โป่งแดง ร่วมกิจกรรม พัฒนาเด็กเล็ก

มีสุขภาพดี อบต.โป่งแดง
มีสุขภาพดี

5 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพ่ือสนับสนุนให้เล่นกีฬา เด็กและเยาวชนประชาชน 150,000       150,000       150,000       150,000       150,000      ร้อยละของผู้ท่ีได้เข้า สนับสนุนให้เด็กและ กองการศึกษาฯ
มีสุขภาพดี ในแขตต าบลโป่งแดง ร่วมกิจกรรม เยาวชนประชาชน

มีสุขภาพดี
6 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก ,นักเรียน, เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชน เด็กและเยาวชนประชาชน 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000      ร้อยละความพึงพอใจ สนับสนุนให้เด็กและ กองการศึกษาฯ

เยาวชนและประชาชน  พนักงาน เล่นกีฬา ในแขตต าบลโป่งแดง ของประชาชนไม่น้อย เยาวชนประชาชน
ส่วนต าบลและสมาชิกฯ  ฯลฯ กว่า  65 มีสุขภาพดี
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โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี

แบบ ผ. แบบ ผ. แบบ ผ. แบบ ผ. แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. แบบ ผ. แบบ ผ. แบบ ผ. แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   5  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  5.2  ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

แผนงานด้านการศึกษา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการจัดส่งกีฬาเข้าแข่งขัน เพ่ือสนับสนุนให้เล่นกีฬา เด็กและเยาวชนประชาชน 20,000         20,000         20,000         20,000         20,000        ร้อยละของผู้ท่ีได้เข้า สนับสนุนให้เด็กและ กองการศึกษาฯ
มีสุขภาพดี ในแขตต าบลโป่งแดง ร่วมกิจกรรม เยาวชนประชาชน

มีสุขภาพดี
8 โครงการจัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย เพ่ือสนับสนุนให้เล่น จัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย -                 -                 -                 300,000       -                ร้อยละความพึงพอใจ ประชาชนสนใจ กองการศึกษาฯ

หมู่ท่ี   1 กีฬามีสุขภาพดี จ านวน 15 ชุด ของประชาชนไม่น้อย ออกก าลังกายและ
กว่า  65 มีสุขภาพแข็งแรง

9 โครงการจัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย เพ่ือสนับสนุนให้เล่น จัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย -                 -                 -                 300,000       -                ร้อยละความพึงพอใจ ประชาชนสนใจ กองการศึกษาฯ
หมู่ท่ี   3 กีฬามีสุขภาพดี จ านวน 15 ชุด ของประชาชนไม่น้อย ออกก าลังกายและ

กว่า  65 มีสุขภาพแข็งแรง
2,790,000  2,790,000  2,790,000  3,390,000  2,790,000 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รวม     9     โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. แบบ ผ. แบบ ผ. แบบ ผ. แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. แบบ ผ. แบบ ผ. แบบ ผ. แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. แบบ ผ. แบบ ผ. แบบ ผ. แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   5  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   5.3  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงานการักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมด้านป้องกันและ ในเขตต าบลโป่งแดง 100,000 100,000 100,000  100,000   100,000  ร้อยละความพึงพอใจ ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด

บรรเทาสาธารณภัย หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย ช่วยเหลือบรรเทา

ประจ าต าบล กว่า  65 สาธารณภัยประจ า

ต าบล

2 โครงการฝึกอบรม  อปพร . เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ ในเขตต าบลโป่งแดง 100,000 100,000 100,000  100,000   100,000  ร้อยละความพึงพอใจ ชุดทีม  อปพร. ส านักปลัด

ในต าบลโป่งแดง ท างานของ  อปพร. หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย มีประสิทธิภาพในการ

กว่า  65 ท างานเพ่ิมมากข้ึน

3 โครงการฝึกอบรมต ารวจบ้าน เพ่ือเสริมสร้างความ ในเขตต าบลโป่งแดง 100,000 100,000 100,000  100,000   100,000  ร้อยละความพึงพอใจ เพ่ือเสริมสร้างความ ส านักปลัด

ในต าบลโป่งแดง เข้มแข็งของขุมชน หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย เข็มแข็งของชุมชน

ในเขตต าบลโป่งแดง กว่า  65 ในเขตต าบลโป่งแดง

123

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   5  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   5.3  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงานการักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและ เพ่ือปฏิบัติการร่วม ในเขตต าบลโป่งแดง 100,000 100,000 100,000  100,000   100,000  ร้อยละความพึงพอใจ ปฏบัติการร่วมป้องกัน ส านักปลัด

ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ ป้องกันและลด หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย และลดอุบัติเหตุทางถนน
อุบัติเหตุทางถนน กว่า  65 ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
ช่างเทศกาลปีใหม่และ วันสงกรานต์
วันสงกรานต์

5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในเขตต าบลโป่งแดง 100,000 100,000 100,000  100,000   100,000  ร้อยละความพึงพอใจ แก้ไขปัญาอุทกภัย ส านักปลัด
อุทกภัยความเดือนร้อนของประชาชน ความเดือนร้อนของ หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย ความเดือนร้อนของ
จากเหตุภัยแล้ง  วาตภัย  ภัยหนาว ประชาชนจากเหตุภัยแล้ง กว่า  65 ประชาชนจากเหตุ
อัคคีภัยและไฟป่า ภัยหนาว  อัคคีภัยและ ภัยแล้งภัยหนาว

ไฟป่า อัคคีภัยและไฟป่า
6 โครงการป้องกันและรักษาท่ี เพ่ือป้องกันและรักษา ในเขตต าบลโป่งแดง 100,000 100,000 100,000  100,000   100,000  ร้อยละความพึงพอใจ รักษาท่ีดินสาธารณะ ส านักปลัด

สาธารณประโยชน์ ท่ีดินสาธารณะประโยชน์ หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย ประโยชน์ในเขต
กว่า  65 ต าบลโป่งแดง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   5  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   5.3  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงานการักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับ เพ่ืออบรมส่งเสริมความรู้ ข้าราชการ/เยาวชน/ 50,000   50,000   50,000    50,000     50,000    ร้อยละความพึงพอใจ ประชาชนได้รับความรู้ ส านักปลัด

สาธารณภัยและป้องกันภัยให้กับ เก่ียวกับสาธารณภัยและ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย ของประชาชนไม่น้อย ความเข้าใจเก่ียวกับ
ประชาชนต าบลโป่งแดง ป้องกันภัยให้กับประชาชน พลเรือนผู้น าชุมชน/ กว่า  65 สาธารณภัยและการ

ต าบลโป่งแดง ประชาชนในเขตต าบล ป้องกันภัยต่างๆ
โป่งแดง  หมู่ท่ี  1 - 8

8 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย เพ่ือซักซ้อมแผนในการ ในเขตต าบลโป่งแดง 100,000 100,000 100,000  100,000   100,000  ร้อยละความพึงพอใจ ประชาชนได้รับความรู้ ส านักปลัด
ป้องกันอัคคีภัย หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย ความเข้าใจเก่ียวกับ

กว่า  65 การป้องกันอัคคีภัย

9 โครงการอบรมให้ความรู้เพ่ือสร้างความ เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ ข้าราชการ/เยาวชน/ 30,000   30,000   30,000    30,000     30,000    ร้อยละความพึงพอใจ ประชาชนได้รับความรู้ ส านักปลัด
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และรู้สึกปลอดภัยใน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย ของประชาชนไม่น้อย ความเข้าใจเก่ียวกับความ
ของประชาชน ชีวติและทรัพย์สิน พลเรือนผู้น าชุมชน/ กว่า  65 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์

ประชาชนในเขตต าบล สินของประชาชน
โป่งแดง  หมู่ท่ี  1 - 8
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   5  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   5.3  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงานการักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ เพ่ือลดอัตราการเกิด ในเขตต าบลโป่งแดง 30,000   30,000   30,000    30,000     30,000    ร้อยละความพึงพอใจ ลดอัตราการเกิด ส านักปลัด

บนท้องถนนสร้างความปลอดภัยใน อุบัติเหตุและการเสียชีวติ หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย อุบัติเหตุและการเสียชีวติ
ชุมชน จากอุบัติเหตุบนท้อง กว่า  65 จากอุบัติเหตุบนท้อง

ถนนในพ้ืนท่ี ถนนในพ้ืนท่ี

11 โครงการช่วยเหลือประชาชนใน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ ในเขตต าบลโป่งแดง 100,000 100,000 100,000  100,000   100,000  ร้อยละความพึงพอใจ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ส านักปลัด
สถานการณ์ภัยพิบัติ ช่วยเหลือประชาชนท่ี หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย ช่วยเหลือประชาชนท่ี

ประสบปัญหาภัยพิบัติ กว่า  65 ประสบปัญหาภัยพิบัติ
ท้ังอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ท้ังอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย
และภัยอันตรายอ่ืนๆ และภัยอันตรายอ่ืนๆ
ท่ีเกิดข้ึน ท่ีเกิดข้ึน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   5  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   5.3  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงานการักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้าน เพ่ือให้ความรู้ด้านการ เด็กและเยาวชน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละความพึงพอใจ เด็กและเยาวชนมี กองการศึกษาฯ

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ป้องกันและบรรเทา ต าบลโป่งแดง ของประชากรไม่น้อย ความรู้ด้านการป้องกันและ
สาธารณภัย กว่า  65 บรรเทาสาธารณภัย

13 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพ่ือป้องกันโจรไม่ให้โจร ติดต้ังกล้องวงจรปิด -         -         -          150,000 - ร้อยละความพึงพอใจ ป้องกันโจรไม่ให้โจร กองช่าง
หมู่ท่ี  3 เลือกท่ีจะมาขโมยทรัทย์ จ านวน 10 ชุด ของประชากรไม่น้อย เลือกท่ีจะมาขโมยทรัทย์

สินของประชาชน พร้อมอุปกรณ์ กว่า  65 สินของประชาชน

14 โครงการติดต้ังกระจกโคร้งทางแยก เพ่ือป้องกันการเกิด ติดต้ังกระจกโคร้ง - - - 50,000     - ร้อยละความพึงพอใจ ป้องกันการเกิด กองช่าง
จุดเส่ียงอันตราย  หมู่ท่ี  1 อุบัติเหตุให้กับประชาชน จ านวน  20 จุด ของประชากรไม่น้อย อุบัติเหตุให้กับประชาชน

กว่า  65
15 โครงการติดต้ังป้ายบอกทาง เพ่ือป้องกันและลดการ ติดต้ังป้ายบอกทางเคร่ือง 200,000 200,000 200,000  200,000   200,000  ร้อยละความพึงพอใจ ลดอุบัติเหตุบนถนน กองช่าง

เคร่ืองหมายจราจรและกระจกโค้งนูน เกิดอุบัติเหตุด้าน หมายจราจรและกระจก ของประชากรไม่น้อย ภายในต าบลโป่งแดง
ภายในต าบลโป่งแดง การจราจร โค้งนูน ภายในต าบล กว่า  65

โป่งแดง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   5  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   5.3  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงานการักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
16 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร เพ่ือป้องกันและลดการ ติดต้ังป้ายบอกทางเคร่ือง 200,000 200,000 200,000  200,000   200,000  ร้อยละความพึงพอใจ ลดอุบัติเหตุบนถนน กองช่าง

(ไฟกระพริบ) ภายในต าบลโป่งแดง เกิดอุบัติเหตุด้าน หมายจราจรและกระจก ของประชากรไม่น้อย ภายในต าบลโป่งแดง
การจราจร โค้งนูน ภายในต าบลโป่งแดง กว่า  65

17 โครงการติดต้ังกระจกโค้งทางแยก เพ่ือป้องกันการเกิด ติดต้ังกระจกโค้ง - - - - 10,000    ร้อยละความพึงพอใจ ลดอุบัติเหตุบนถนน กองช่าง
จุดเส่ียงอันตราย  หมู่ท่ี  3 อุบัติเหตุให้กับประชาชน จ านวน  15 จุด ของประชากรไม่น้อย ภายในต าบลโป่งแดง

กว่า  65
18 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดภายใน เพ่ือป้องกันการเกิด ติดต้ังกล้องวงจรปิดภายใน - - 600,000  600,000   - ร้อยละความพึงพอใจ ป้องกันการเกิด กองช่าง

หมู่บ้าน  หมู่ท่ี  7 อุบัติเหตุให้กับประชาชน หมู่บ้าน ของประชากรไม่น้อย อุบัติเหตุให้กับประชาชน
กว่า  65

19 โครงการติดต้ังป้ายเตือนไฟสัญญาณ เพ่ือป้องกันการเกิด ติดต้ังป้ายเตือนไฟสัญญาณ - - 500,000  - - ร้อยละความพึงพอใจ ป้องกันการเกิด กองช่าง
เตือนตามแยกจราจร  หมู่ท่ี  7 อุบัติเหตุให้กับประชาชน เตือนตามแยกจราจร ของประชากรไม่น้อย อุบัติเหตุให้กับประชาชน

กว่า  65
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   5  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   5.3  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงานการักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
20 โครงการเด็กดับเพลิง  ต าบลโป่งแดง เพ่ือให้ความรู้เบ้ืองต้น เด็กและเยาวชนต าบล 30,000   30,000   30,000    30,000     30,000    ร้อยละความพึงพอใจ ได้รับความรู้เบ้ืองต้นในการ กองช่าง

  ในการป้องกันและบรรเทา โป่งแดง ของประชากรไม่น้อย ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

สาธารณภัย กว่า  65

1,355,000 1,355,000 2,455,000  2,155,000  1,365,000 
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รวม     20     โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี   5  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   5.4  ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน

แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ เด็กและเยาวชน 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    ร้อยละความพึงพอใจ เด็กและเยาวชนได้รับ ส านักปลัด

เร่ืองอนามัยเจริญพันธ์ุเพศศึกษา เร่ืองอนามัยเจริญพันธ์และ ในเขตต าบลโป่งแดง ของประชาชนไม่น้อย ความรู้ความเข้าใจเร่ือง

รอบด้านและทักษชีวิต เพศศึกษารอบด้านและทักษะ กว่า  65 อนามัยเจริญพันธ์ุและ

ชีวิตของเด็กและเยาวชน เพศศึกษารอบด้านและ

ในเขตต าบลโป่งแดง ทักษชีวิต

2 โครงการฝึกอบรม  EMS  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ EMS 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    ร้อยละความพึงพอใจ ส่งเสริมสนับสนุน ส านักปลัด

ประจ าต าบลโป่งแดง ของหน่วย  EMS  ต าบลโป่งแดง ของประชาชนไม่น้อย ศักยภาพของหน่วย

ประจ าต าบลโป่งแดง กว่า  65 EMS
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี   5  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   5.4  ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน
แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัคร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ อุดหนุน อสม. หมู่ท่ี 1-8 -          -          160,000  160,000  160,000  จ านวนประชาชนมี การด าเนินงานของ ส านักปลัด

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ด าเนินงานของ  อสม. ในการด าเนิโครงการตาม สุขภาพร่างกายดี อสม. ในพ้ืนท่ีมีประสิทธิ
ในต าบลสามารถบริการ แผนงานโครงการกิจกรรม ร้อยละ 80 ภาพสามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างท่ัวถึง ท่ีก าหนด ประชาชนได้อย่างท่ัวถึง

4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมของ คณะกรรมการหมู่บ้าน 160,000  160,000  160,000  160,000  160,000  ได้อุดหนุนคณะกรรม ส่งเสริมสนับสนุน ส านักปลัด
คณะกรรมการหมู่บ้าน 8  หมู่บ้านของต าบล การหมุ่บ้าน กิจกรรมของคณะกรรม

โป่งแดง การหมู่บ้าน
5 อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนฟ้ืนฟู ต าบลโป่งแดง 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  ได้อุดหนุนกองทุน ส่งเสริมสนับสนุนฟ้ืนฟู ส านักปลัด

ในระดับท้องถ่ิน (สปสช.) ดูแลสุขภาพประชาชนใน หลักประกับสุขภาพ ดูแลสุขภาพประชาชน
เขตพ้ืนท่ีต าบลโป่งแดง (สปสช.) ในเขตพ้ืนท่ีต าบล

โป่งแดง

131

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี   5  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   5.4  ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน
แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 อุดหนุนโครงการออกรับบริจาคโลหิต เพ่ืออุดหนุนโครงการออกรับ อ.ขามทะเลสอ/กาชาดจังหวัด 15,000    15,000    15,000    15,000    15,000    ได้อุดหนุนส านักงาน อุดหนุนโครงการออก ส านักปลัด

ของส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด บริจาคดลหิตของส านักงาน นครราชสีมา เหล่ากาชาด  จนม. รับบริจาคโลหิตของ
นครราชสีมา เหล่ากาชาดจังหวัดนคร ส านักงานเหล่ากาชาด

ราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

7 อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรม เพ่ืออุดหนุนโครงการสนับ อ.ขามทะเลสอ / 15,000    15,000    15,000    15,000    15,000    ได้อุดหนุนภารกิจ อุดหนุนโครงการสนับสนุน ส านักปลัด

สาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ สนุนกิจกรรมสาธารณกุศล กาชาดจังหวัดนคราชสีมา ของเหล่ากาชาด กิจกรรมสาธารณกุศล
ประชาชนตามภารกิจของเหล่า และให้ความช่วยเหลือ และให้ความช่วยเหลือ
กาชาดจังหวัดนครราชสีมา ประชาชนตามภารกิจของ ประชาชนตามภารกิจ

เหล่ากาชาดจังหวัด ของเหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา นครราชสีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี   5  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   5.4  ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน
แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เพ่ืออุดหนุนกาชาดจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด 14,000    14,000    14,000    14,000    14,000    ได้อุดหนุนเหล่ากาชาด อุดหนุนกาชาดจังหวัด ส านักปลัด

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา

9 อุดหนุนการจัดงาน "วันร่วมใจสู่กาชาด" เพ่ืออุดหนุนการจัดงาน อ าเภอขามทะเลสอ 20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   อุดหนุนจัดงาน อุดหนุนการจัดงาน ส านักปลัด
อ าเภอขามทะเลสอ "วันร่วมใจสู่กาชาด" "ร่วมใจสู่กาชาด" "วันร่วมใจสู่กาชาด"

อ าเภอขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ

364,000   364,000   524,000    524,000    524,000    
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รวม    9    โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี   5  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   5.5  ส่งเสริมควบคุมการแพร่ระบาดของโรคท้ังพืชและสัตว์

แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการรถรงค์ควบคุมป้องกัน เพ่ือป้องกันการแพร่ ในเขตต าบลโป่งแดง 400,000    400,000    400,000    400,000    400,000    ร้อยละความพึงพอใจ ระงับการแพร่ระบาด ส านักปลัด

โรคไขเลือดออก ระบาดของโรค หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย ของโรค

กว่า  65

2 โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษ เพ่ือป้องกันการแพร่ ในเขตต าบลโป่งแดง 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000    ร้อยละความพึงพอใจ ระงับการแพร่ระบาด ส านักปลัด

สุนัขบ้าและแมว ระบาดของโรค หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย ของโรค

กว่า  65

3 โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและ เพ่ือป้องกันควบคุมการแพร่ ในเขตต าบลโป่งแดง 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      ร้อยละความพึงพอใจ ป้องกันควบคุมการ ส านักปลัด

รักษาพยาบาลกรณีโรคติดต่อเช้ือไวรัส ระบาดของโรค หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย แพร่ระบาดของโรค

โคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 กว่า  65

(Coronavirus Disease 2019(COVID ))

630,000  630,000  630,000  630,000  630,000  

134

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รวม       3       โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี   5  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   5.6  ส่งเสริมเพ่ิมความรู้และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ในเขตต าบลโป่งแดง 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ร้อยละความพึงพอใจ ลดปัญหายาเสพติด ส านักงานปลัด

ยาเสพติด ยาเสพติดในเขตต าบล หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย ในเขตต าบลและ

โป่งแดง กว่า  65 ประชาชนห่างไกลจาก

ยาเสพติด

50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รวม     1     โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี   5  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   5.6  ส่งเสริมเพ่ิมความรู้และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
แผนงานสร้างความเข้มเข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม ในเขตต าบลโป่งแดง 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ของประชาชนไม่น้อย เยาวชนในพ้ืนท่ีต าบล ส านักงานปลัด

ป้องกันและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอล หมู่ท่ี  1 - 8 กว่า  65 โป่งแดงปรับเปล่ียน
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ กอฮอล์ของเยาวชนในพ้ืน พฤติกรรมการบริโภค
เยาวชนในพ้ืนท่ีต าบลโป่งแดง ท่ีต าบลโป่งแดง เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   
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รวม     1     โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   5  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   5.7  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็ก  เยาวชนและประชาชน

แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดงานวันเด็กประจ าต าบล เพ่ือให้เด็กเยาวชนรู้และ ในเขตต าบลโป่งแดง 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ร้อยละความพึงพอใจ เด็กและเยาวชนเข้าใจ ส านักปลัด

(วันเด็กแห่งชาติ) เข้าใจหน้าท่ีของตนเอง หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย หน้าท่ีของตนเองและ

กว่า  65 สนุกสนานเพลิดเพลิน

50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รวม     1     โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   5  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   5.7  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็ก  เยาวชนและประชาชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมสมรรถนะการประสาน เพ่ือระดมทรัพยากรส่งเสริมอนามัย ในเขตต าบลโป่งแดง 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ของประชาชนไม่น้อย ระดมทรัพยากรส่งเสริมอนามัย ส านักปลัด
งานเพ่ือระดมทรัพยากรส่งเสริมอนามัย เจริญพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และ หมู่ท่ี  1 - 8 กว่า  65 เจริญพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์

เจริญพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และ การต้ังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น  และการต้ังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น  

การต้ังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น  ต าบลโป่งแดง ต าบลโป่งแดง

ต าบลโป่งแดง

30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   
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รวม     1     โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาสังคม

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   5  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   5.8  ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีครอบครัวอบอุ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ
โครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว เพ่ือสร้างคุณธรรมสายสายใย ในเขตต าบลโป่งแดง 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      ร้อยละความพึงพอใจ สร้างคุณธรรมสายสายใย ส านักปลัด

ครอบครัวในเขตต าบล หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย ครอบครัวในเขตต าบล

โป่งแดง กว่า  65 โป่งแดง

2 โครงการสร้างภูมิคุมกันทางสังคม เพ่ือสร้างภูมิคุมกันทาง ในเขตต าบลโป่งแดง 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      ร้อยละความพึงพอใจ สร้างภูมิคุมกันทาง ส านักปลัด

ให้เด็ก และเยาวชน สังคมให้เด็ก  และเยาวชน หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย สังคมให้เด็ก  และเยาวชน

ในเขตต าบลโป่งแดง กว่า  65 ในเขตต าบลโป่งแดง
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาสังคม

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   5  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   5.8  ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีครอบครัวอบอุ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ
โครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว เพ่ือพัฒนาสตรีและครอบครัว ในเขตต าบลโป่งแดง 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      ร้อยละความพึงพอใจ พัฒนาสตรีและครอบครัว ส านักปลัด

ต าบลโป่งแดง ต าบลโป่งแดง หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย ต าบลโป่งแดง
กว่า  65

4 โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจน เพ่ือบริหารจัดการครัวเรือน ในเขตต าบลโป่งแดง 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      ร้อยละความพึงพอใจ บริหารจัดการครัวเรือน ส านักปลัด
แบบบูรณาการ ยากจนแบบบูรณาการ หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย ยากจนแบบบูรณาการ

กว่า  65

120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   
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รวม     4     โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี   6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ   
6.1  ส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร  สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/และแหล่งเรียนรู้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมและจัดหาพันธ์ุพืช เพ่ือเป็นการจัดหาพันธ์ุพืช ในเขตต าบลโป่งแดง 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  ร้อยละความพึงพอใจ เกษตรกรมีพันธ์ุพืชท่ีดีใน ส านักปลัด

ท่ีดีให้กับเกษตรกร ท่ีดีให้กับเกษตรกรและ หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย การเพาะปลูกและเพ่ิม

เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรกร กว่า  65 ผลผลิต เพ่ิมรายได้ให้

เพ่ิมรายได้ เกษตรกร

2 โครงการระบบน  าหยดเพ่ือ เพ่ือแก้ไขการขาดแคลนน  า ในเขตต าบลโป่งแดง 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ร้อยละความพึงพอใจ แก้ไขปัญหาการขาด ส านักปลัด

การเกษตร ในการเพาะปลูก หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย แคลนน  าในการ

กว่า  65 เพาะปลูก

3 โครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ เพ่ือส่งเสริมหลักปรัชญา ในเขตต าบลโป่งแดง 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ร้อยละความพึงพอใจ ส่งเสริมหลักปรัชญา ส านักปลัด

พอเพียง ของเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย ของเศรษฐกิจพอเพียง

กว่า  65
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี   6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ   
6.1  ส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร  สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/และแหล่งเรียนรู้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตต าบลโป่งแดง 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ร้อยละความพึงพอใจ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ส านักปลัด
(เกษตรยังชีพ) (เกษตรยังชีพ) หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย (เกษตรยังชีพ)

กว่า  65

190,000  190,000  190,000  190,000  190,000  
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รวม     4      โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี   6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ   6.2  ส่งเสริมด้านอาชีพและพัฒนาสินค้าในชุมชน

แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ เพ่ือส่งเสริมอาชีพและ ในเขตต าบลโป่งแดง 300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  ร้อยละความพึงพอใจ มีอาชีพเสริมและ ส านักปลัด

มีรายได้เสริม หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย เพ่ิมรายได้

กว่า  65

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก้ เพ่ือให้ประชาชนผู้ว่างงาน ในเขตต าบลโป่งแดง 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  ร้อยละความพึงพอใจ ประชาชนผู้ว่างงานและ ส านักปลัด

ราษฎรในต าบล และผู้สนในมีอาชีพ/อาชีพ หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย ผู้ท่ีสนใจมีรายได้

เสริมและมีรายได้ กว่า  65 ในการด ารงชีพ

3 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือแก้ไขปัญหาความ ในเขตต าบลโป่งแดง 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  ร้อยละความพึงพอใจ ลดปัญหาความยากจน ส านักปลัด

เกษตรยังชีพปรับปรุงอาชีพเดิม ยากจนของเกษตรกร หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย ของเกษตรกร

กว่า  65
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี   6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ   6.2  ส่งเสริมด้านอาชีพและพัฒนาสินค้าในชุมชน
แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเล้ียง เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน โรงเรียนในเขตต าบล 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  ร้อยละความพึงพอใจ เยาวชนต าบลโป่งแดงมี กองการศึกษาฯ
สัตว์กลุ่มยุวเกษตรกรเยาวชน ต าบลโป่งแดงมีความรู้ โป่งแดง ของประชาชนไม่น้อย ความรู้ความช านาญใน
ต าบลโป่งแดง (สร้างอาชีพใหม่) ความช านาญในการ กว่า  65 การปลูกพืชเล้ียงสัตว์

ปลูกพืช เล้ียงสัตว์

5 โครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ เพ่ือส่งเสริมหลักปรัชญา ในเขตต าบลโป่งแดง 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ร้อยละความพึงพอใจ ส่งเสริมหลักปรัชญาของ ส านักปลัด
พอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ของเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย เศรษฐกิจพอเพียงระดับ
และระดับองค์กรปกครองส่วน ระดับครัวเรือนระดับชุมชน กว่า  65 ครัวเรือนระดับชุมชน
ท้องถ่ิน และระดับ  อปท. และระดับ  อปท.

630,000  630,000  630,000  630,000  630,000  
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รวม       5       โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี   6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ   6.3  ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์
แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ เพ่ือส่งเสริมอาชีพและ ในเขตต าบลโป่งแดง 100,000   100,000  100,000  100,000   100,000    ร้อยละความพึงพอใจ มีอาชีพเสริมและ ส านักปลัด

ผลิตปุ๋ยชีวภาพ เสริมรายได้ หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย เพ่ิมรายได้

กว่า  65

2 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร เพ่ือส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ในเขตต าบลโป่งแดง 100,000   100,000  100,000  100,000   100,000    ร้อยละความพึงพอใจ มีอาชีพเสริมและ ส านักปลัด

หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย เพ่ิมรายได้

กว่า  65

200,000  200,000  200,000  200,000  200,000   

145

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รวม     2     โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี   6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ   6.4  ส่งเสริมนโยบาลของรัฐ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการด าเนินการตามโครงการอัน เพ่ือด าเนินการเก่ียวกับการ ในเขตต าบลโป่งแดง 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละความพึงพอใจ ด าเนินการเก่ียวกับการ ส านักปลัด

เป็นแนวนโยบายของรัฐบาล ด าเนินการตามแนว หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย ด าเนินการตามแนว

นโยบายของรัฐบาลในการ กว่า  70 นโยบายของรัฐบาลใน

แก้ไขปัญหาต่างๆ การแก้ไขปัญหาต่างๆ

2 โครงการท้องถ่ินไทยรวมใจภักด์ิ เพ่ือแก้ไขปัญหา ในเขตต าบลโป่งแดง 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ร้อยละความพึงพอใจ แก้ไขปัญหาภาวะโลก ส านักปลัด

รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว ภาวะโลกร้อน หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย ร้อน

กว่า  70

3 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญ เพ่ือด าเนินการตาม ในเขตต าบลโป่งแดง 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     ร้อยละความพึงพอใจ ด าเนินการตามโครงการ ส านักปลัด

ของชาติ โครงการปกป้องสถาบัน หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย ปกป้องสถาบันส าคัญ

ส าคัญของชาติ กว่า  80 ของชาติ
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี

แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี   6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ   6.4  ส่งเสริมนโยบาลของรัฐ
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการบ้านท้องถ่ินประชารัฐ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านผู้ยากไร้และ 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละความพึงพอใจ ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย ส านักปลัด
ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันราชินี ให้กับผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาส หมู่ท่ี 1-8 ของประชาชนไม่น้อย ให้กับประชาชนผู้

และเทิดไท้องค์ราชัน กว่า  80 ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
ราชินี ให้มีคุณภาพขีวิตท่ีดีข้ึน

250,000  250,000  250,000  250,000  250,000  
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รวม     4     โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี   6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ   6.4  ส่งเสริมนโยบาลของรัฐ
แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการขุดลอกแหล่งน้ าบ้าน เพ่ือต้องการน้ ามาใช้ บ้านโป่งบูรพา 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  ร้อยละความพึงพอใจ ขุดลอกแหล่งน้ ามาใช้ กองช่าง
โป่งบูรพา  หมู่ท่ี  6  ณ มาบขนาม ในการเกษตรและน้ าไว้ หมู่ท่ี  6 ของประชาชนไม่น้อย ในการเกษตรและน้ า
ถึง  คลองยาง ใช้ในการอุปโภคบริโภค กว่า  70 ไว้ใช้ในการอุปโภค

บริโภค

2 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า เพ่ือต้องการน้ ามาใช้ในการ อ่างเก็บน้ า 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  ของประชาชนไม่น้อย ขุดลอกอ่างเก็บน้ า กองช่าง
ชลประทานหมู่บ้านหนองม่วง เกษตรและน้ าไว้ใช้ใน บ้านหนองม่วง กว่า  70 ชลประทานหมู่บ้าน
หมู่ท่ี  5 การอุปโภคบริโภค หมู่ท่ี  5 บ้านหนองม่วง ม. 5

3 โครงการขุดเจาะน้ าบาดาล เพ่ือต้องการน้ ามาใช้ใน บ้านน้ าฉ่า 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ของประชาชนไม่น้อย ขุดเจาะน้ าบาดาล กองช่าง
บ้านน้ าฉ่าหมู่ท่ี  3  ณ  ป่าช้าเก่า การเพาะปลูกด้าน หมู่ท่ี  3 กว่า  70 มาใช้ในการเพาะปลูก

การเกษตร ด้านการเกษตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี   6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ   6.4  ส่งเสริมนโยบาลของรัฐ
แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการขุดลอกแหล่งน้ าบ้านโนน เพ่ือต้องการน้ ามาใช้ในการ บ้านโนน 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  ร้อยละความพึงพอใจ ขุดลอกแหล่งน้ ามาใช้ กองช่าง
หมู่ท่ี  2  ณ  บุ่งค่า เกษตรและน้ าไว้ใช้ใน หมู่ท่ี  2 ของประชาชนไม่น้อย ในการเกษตรและน้ า

การอุปโภคบริโภค กว่า  70 ไว้ใช้ในการอุปโภค
บริโภค

5 โครงการขุดเจาะน้ าบาดาล เพ่ือต้องการน้ ามาใช้ในการ บ้านโป่งแดง 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  ของประชาชนไม่น้อย ขุดเจาะน้ าบาดาลมา กองช่าง
โป่งแดง  หมู่ท่ี 1 เพาะปลูกด้านการเกษตร หมู่ท่ี  1 กว่า  70 ใช้ในการเพาะปลูก
อ่างเก็บน้ าหนองไผ่ ด้านการเกษตร

6 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบส่งน้ า เพ่ือต้องการน้ ามาใช้ในการ บ้านโกรกกระหาด 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  ของประชาชนไม่น้อย มีน้ าใช้ในการเกษตร กองช่าง
พร้อมระบบท่อสูบ ส่งน้ า เกษตรและน้ าไว้ใช้ในการ หมู่ท่ี  4 กว่า  70 และน้ าไว้ใช้ในการ
จากคลองบ้านโนน  มาสระน้ า อุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภค
บ้านโกรกกระหาด
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องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี   6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ   6.4  ส่งเสริมนโยบาลของรัฐ
แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการขุดเจาะน้ าบาดาลบ้านน้ าฉ่าสายชล เพ่ือต้องการน้ ามาใช้ในการ บ้านน้ าฉ่าสายชล 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     ร้อยละความพึงพอใจ ขุดเจาะน้ าบาดาลมา กองช่าง
หมู่ท่ี  8  ณ  โคกหนองกระสา เพาะปลูกด้านการเกษตร หมู่ท่ี  8 ของประชาชนไม่น้อย ใช้ในการเพาะปลูก

กว่า  70 ด้านการเกษตร

8 โครงการขุดลอกแหล่งน้ าบ้านโป่งสุริยา เพ่ือต้องการน้ ามาใช้ในการ บ้านโป่งสุริยา 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  ของประชาชนไม่น้อย มีน้ าใช้ในการเกษตร กองช่าง
หมู่ท่ี  7  ณ  คลองหลักต่ า การเกษตร  และน้ าไว้ใช้ หมู่ท่ี  7 กว่า  70 และน้ าไว้ใช้ในการ

ในการอุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภค

7,000,000  7,000,000  7,000,000  7,000,000  7,000,000  
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รวม     8     โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี   7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม   7.1  ส่งเสริมการก้าจัดส่ิงปฏิกูลและน ้าเสียในชุมชนและท้องถ่ิน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจ้างเหมาเพ่ือปรับปรุงสถานท่ี เพ่ือปรับปรุงสถานท่ี บ่อบ าบัดขยะ 100,000       100,000     100,000     100,000       100,000       ปรับปรุงสถานท่ี ปรับปรุงสถานท่ีเทกอง ส านักปลัด

เทกองขยะมูลฝอยให้เป็นสถานท่ี เทกองขยะมูลฝอย อบต.โป่งแดง เทกองขยะแบบ ขยะมูลฝอยแบบควบคุม

เทกองขยะมูลฝอยแบบควบคุม แบบควบคุม ควบคุม

2 โครงการกรุยทางถางป่าสองข้างทาง เพ่ือให้การเกิดความปลอด ถนนสายขามทะเลสอ 90,000          90,000       90,000       90,000         90,000          ได้กรุยทางถางป่า ในการสัญจรไปมา กองช่าง

ภัยในการสัญจรไปมา ถึงบ้านโนน  หมู่ท่ี  2 ได้รับความสะดวก

ต.โป่งแดง ปลอดภัยมากข้ึน

3 โครงการจ้างเหมาบริการในการเก็บ เพ่ือเป็นค้าจ้างเหมาบริการ หมู่ท่ี  1 - 8 400,000       400,000     400,000     400,000       400,000       ได้จ้างเหมาบริการ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ส านักปลัด

ขยะมูลฝอย ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในการเก็บขยะ ในการจัดเก็บขยะ

มูลฝอย มูลฝอย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี   7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม   7.1  ส่งเสริมการก้าจัดส่ิงปฏิกูลและน ้าเสียในชุมชนและท้องถ่ิน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการปรับปรุงบ่อท้ิงขยะ เพ่ือปรับปรุงบ่อท้ิงขยะ บ่อท้ิงขยะ 400,000       400,000     400,000     400,000       400,000       ได้รับการปรับปรุง ภายในหมู่บ้านมีระบบ ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง องค์การบริหารส่วน อบต.โป่งแดง บ่อท้ิงขยะ การก าจัดขยะและรักษา

ต าบลโป่งแดง อบต.โป่งแดง ความสะอาด

5 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ เพ่ือก่อสร้างเตาเผาขยะ หมู่ท่ี  6 - - - 1,500,000    1,500,000     ก่อสร้างเตาเผาขยะ ก่อสร้างเตาเผาขยะ กองช่าง
ไร้มลพิษ  หมู่ท่ี  6 ไร้มลพิษ ไร้มลพิษ

6 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ี เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ี ถมดินปรับพ้ืนท่ี 320,000       - - - - ได้รับการปรับปรุง ได้รับการปรับปรุง กองช่าง
บ่อขยะเก่า หมู่ท่ี 3 บ่อขยะเก่า กว้าง 40 ม. ยาว40 ม. พ้ืนท่ีบ่อขยะเก่า พ้ืนท่ีบ่อขยะเก่าให้ดีข้ึน

หนา 1 ม.

1,310,000    990,000    990,000    2,490,000   2,490,000    
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รวม      6      โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  

7.2  ส่งเสริมการปลูกจิตส านึกและค่านิยมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส ารวจท่ี เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากร ในเขตต าบลโป่งแดง 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  ร้อยละความพึงพอใจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส านักปลัด

สาธารณประโยชน์ ธรรมชาติท่ีสาธารณะ หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย ท่ีสาธารณะประโยชน์และ

ประโยช กว่า  65 รักษาแนวเขตในการบุกรุก

ของชาวบ้าน

100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  
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รวม     1     โครงการ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  

7.2  ส่งเสริมการปลูกจิตส านึกและค่านิยมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากร ในเขตต าบลโป่งแดง 60,000    60,000    60,000    60,000    60,000    ร้อยละความ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส านักปลัด

ส่งเสริมปรับปรุง  แก้ไข  ฟ้ืนฟู ธรรมชาติส่งเสริมปรับปรุง หมู่ท่ี  1 - 8 พึงพอใจของ ส่งเสริมปรับปรุง แก้ไข

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร แก้ไข ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมและ ประชาชนไม่น้อย ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมและ

ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ กว่า  65 ทรัพยากรธรรมชาติ

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ล าตะคลอง เพ่ือการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตต าบลโป่งแดง 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ร้อยละความ มีแหล่พักผ่อนและแหล่ง ส านักปลัด

และปลูกต้นไม้รอบล าตะคลอง ล าตะคลองเป็นแหล่งพัก หมู่ท่ี  1 - 8 พึงพอใจของ ท่องเท่ียว

ผ่อนและพัฒนาไปสู่การ ประชาชนไม่น้อย

ท่องเท่ียว กว่า  65

3 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน เด็ก ,เยาวชน,ประชาชน 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  ร้อยละความ เด็ก เยาวชนและประชาชน ส านักปลัด

และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนประชาชนได้ ในเขตต าบลโป่งแดง พึงพอใจของ ตระหนักถึงการประหยัด

(รณรงค์ลดปริมาณขยะ) ตระหนักถึงการประหยัด ประชาชนไม่น้อย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติ กว่า  65 154

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ท่ี

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  
7.2  ส่งเสริมการปลูกจิตส านึกและค่านิยมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากร ปลูกต้นไม้ทดแทนใน 40,000    40,000    40,000    40,000    40,000    ร้อยละความพึงพอใจ ได้อนุมัติทรัพยากร ส านักปลัด
สะพานข้ามคลอง  บ้านน  าฉ่า ธรรมชาติส่งเสริมปรับปรุง ชุมชนและพื นท่ี ของประชาชนไม่น้อย ธรรมชาติและส่งแวดล้อม

แก้ไข ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมและ ของหมู่บ้าน หมู่ 1 - 8 กว่า  65

ทรัพยากรธรรมชาติ
5 โครงการก าจัดผักตบชวา เพ่ือเป็นการก าจัดผักตบ ในเขตต าบลโป่งแดง 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ร้อยละความพึงพอใจ ก าจัดผักตบชวาท าให้ ส านักปลัด

ชวาในคลองไม่ให้เกิดคลอง หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย คลองไม่ตื นเขิน
ตื นเขิน กว่า  65

6 โครงการผลิตขยายเชื อราไตร เพ่ือลดการใช้สารเคมีและ ในเขตต าบลโป่งแดง 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ร้อยละความพึงพอใจ ลดการใช้สารเคมีและ ส านักปลัด
โครเดอร์มา ลดต้นทุนในการผลิต หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย ลดต้นทุนในการผลิต

กว่า  65

7 โครกการอนุรักษ์ทรัพยากรน  า เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรน  า ในเขตต าบลโป่งแดง - - 50,000    50,000    50,000    ร้อยละความพึงพอใจ อนุรักษ์ทรัพยากรน  า ส านักปลัด
ในชุมชน ในชุมชน หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย ในชุมชน

กว่า  65
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี   7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  
7.2  ส่งเสริมการปลูกจิตส านึกและค่านิยมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการอนุรักษ์พัฒนาและเพ่ิม เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรน  า ในเขตต าบลโป่งแดง - - 50,000    50,000    50,000    ร้อยละความพึงพอใจ อนุรักษ์พัฒนานาและเพ่ิม ส านักปลัด
พื นท่ีสีขียว ในชุมชน หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย พื นท่ีสีเขียวในชุมชน

กว่า  65

9 โครงการส่งเสริมการผลิตการ เพ่ือการส่งเสริมการผลิตการ ในเขตต าบลโป่งแดง - - 50,000    50,000    50,000    ร้อยละความพึงพอใจ ส่งเสริมการผลิตการบริโภค ส านักปลัด
บริโภคและการบริการท่ีเป็นมิตร บริโภคและการบริการท่ีเป็น หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย และการบริการท่ีเป็นมิตร

กับส่ิงแวดล้อม มิตรกับส่ิงแวดล้อม กว่า  65 กับส่ิงแวดล้อม

10 โครงการเฝ้าระวังการเกิดมลพิษ การเฝ้าระวังการเกิดมลพิษ ในเขตต าบลโป่งแดง - - 50,000    50,000    50,000    ร้อยละความพึงพอใจ เฝ้าระวังการเกิดมลพิษ ส านักปลัด
ทางอากาศ ทางอากาศ หมู่ท่ี  1 - 8 ของประชาชนไม่น้อย ทางอากาศ

กว่า  65

310,000  310,000  510,000  510,000  510,000  
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รวม     10     โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒แบบ ผ. 02



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปทฦ ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างถนนลาดยาง 7,000,000   7,000,000    7,000,000     7,000,000   7,000,000   ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสหัลท์ติกสายหนองม่วง ของประชาชนใช้สัญจรไปมา แอสฟัสท์ติก  สายหนองม่วง - พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

นิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ  หมู่ท่ี 5 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย นิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ  ม. 5 ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

เช่ือมบ้านกุดห้วช้าง  ต.โนนค่า ระยะทาง 4  กม. กว้าง 6 ม. การใช้รถใช้ถนน

อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา

2 โคร่งการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างถนนลาดยาง 3,600,000   3,600,000    3,600,000     3,600,000   3,600,000   ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟัลท์ติก  สายหนองม่วงนิคม ของประชาชนใช้สัญจรไปมา แอสฟัสท์ติก  สายหนองม่วง - พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

บ้านโกรกกระหาด ต.โป่งแดง ได้อย่างสะดวกปลอดภัย โกรกกระหาด  หมู่ท่ี  4 ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

อ.ขามทะเลสอ เช่ือม บ้านกุดหัวช้าง ระยะทาง  3.4  กม. กว้าง 6 ม. การใช้รถใช้ถนน

ต.โนนค่า  อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือความสะดวกใน ก่อสร้างถนนลาดยาง 7,000,000   7,000,000    7,000,000     7,000,000   7,000,000   ร้อยละความพึงพอใจ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สาย รพช. ขามทะเลสอบ้านโนน การสัญจร สายรพช. ขามทะเลสอถึง ของประชาชนไม่น้อย สะดวกในการเดินทาง

เช่ือมถึงบ้านโค้งยาง  ต .โค้งยาง บ้านโนน  ระยะทาง กว่า  65 และปลอดภัยในการ

อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา 6  กม.  กว้าง 6  ม. การใช้รถใช้ถนน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ. 2566- 2570)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ส้าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แบบ ผ. 02/2



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปทฦ ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพ่ือความสะดวกใน ก่อสร้างถนนลาดยาง 3,000,000   3,000,000    3,000,000     3,000,000   3,000,000   ร้อยละความพึงพอใจ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านน ้าฉ่า  ถึงบ้านโป่งสุริยา การสัญจร สายบ้านน ้าฉ่า  ถึงบ้าน ของประชาชนไม่น้อย สะดวกในการเดินทาง

โป่งสุริยา ระยะทาง 1.800  กม. กว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน

5 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย 3,000,000   3,000,000    3,000,000     3,000,000   3,000,000   ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายดอนพวง -หนองม่วง  หมู่ท่ี  5 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา ดอนพวง-หนองม่วง  ถนนดินผิว พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ได้อย่างสะดวกปลอดภัย จราจร  กว้าง 5 ม. ระยะทาง ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

3.5  เมตร การใช้รถใช้ถนน

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างถนนลาดยางหนองม่วง- 3,000,000   3,000,000    3,000,000     3,000,000   3,000,000   ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หนองม่วง - ดอนสมบูรณ์  ของประชาชนใช้สัญจรไปมา ดอนสมบูรณ์ ถนนดินผิวจราจร พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี  5 ได้อย่างสะดวกปลอดภัย กว้าง 5 ม. ระยะทาง 3.5 กม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

การใช้รถใช้ถนน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ส้าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ. 2566- 2570)  แบบ ผ. 02/2



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปทฦ ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างถนน คสล.  สวนตาเพ่ิม 765,560     765,560      765,560       765,560      765,560      ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สวนตาเพ่ิม-ฝายละลมหม้อ ของประชาชนใช้สัญจรไปมา ถึงฝายละลมหม้อ กว้าง 3 ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

เช่ือมบ้านละลมหม้อ  ต.โคกกรวด ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ระยะทาง 1.850 กม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

อ.เมือง  จ.นครราชสีมา การใช้รถใช้ถนน

8 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างถนนหินคลุกโคกลาน - 2,000,000   2,000,000    2,000,000     2,000,000   2,000,000   ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โคกลาน - สะพานขาว  บ้านโป่งสุริยา ของประชาชนใช้สัญจรไปมา สะพานขาว ถนนดินผิวจราจร พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี  7  ต้าบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ ได้อย่างสะดวกปลอดภัย กว้าง 3 ม. ระยะทาง 1,500 กม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

เช่ือม  บ้านละลมหม้อ  ต.โคกกรวด การใช้รถใช้ถนน

อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างถนน คสล. สายหนอง 2,000,000   2,000,000    2,000,000     2,000,000   2,000,000   ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายหนองกระสา - หนองแวง ของประชาชนใช้สัญจรไปมา กระสา - หนองแวง กว้าง  5  ม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หมู่ท่ี 3  บ้านน ้าฉ่า  ต.โป่งแดง  เช่ือม ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ระยะทาง  2.330  กม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

บ้านหนองคู ต.ขามทะเลสอ การใช้รถใช้ถนน

อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสีมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ. 2566- 2570)  

ส้าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปทฦ ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือสะดวกในการเดินทาง ก่อสร้างถนน  คสล. สายลงทุ่ง 3,500,000   3,500,000    3,500,000     3,500,000   3,500,000   ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายลงทุ่ง  หมู่ท่ี 2 ของประชาชนใช้สัญจรไปมา หมู่ท่ี  2  ระยะทาง  2  กม. พอใจของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ถนนดินผิวจราจรกว้าง 3 ม. ไม่น้อยกว่า  65 และปลอดภัยในการ

ระยะทาง 2  กม. การใช้รถใช้ถนน

                                                                                    

######## 34,865,560 34,865,560  34,865,560 ########
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รวม       10        โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ. 2566- 2570)  

ส้าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2









                                                                                    



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.2  ส่งเสริมเช่ือมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ท้านบก้ันน้้า  ขุดลอก  ขุดสระพัฒนาแหล่งน้้า  คลองน้้า  ระบบประปา  และการกระจากการใช้ประโยชน์

แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบ - ส่งน้้า เพ่ือกักน้้าไว้ใช้ในการ ติดต้ังเคร่ืองสูบ - ส่งน้้าดีเซล 3,000,000   3,000,000   3,000,000  3,000,000 3,000,000   ร้อยละความพึง มีน้้าไว้ใช้ในการ กองช่าง

ดีเซลลากจูง  บ้านโนน - โกรกระหาด อุปโภคบริโภค ลากจูงบ้านโนน-โกรกระหาด พอใจของประชาชน อุปโภคบริโภค

หมู่ท่ี  4 ไม่น้อยกว่า  60

2 โครงการก่อสร้างประปาผิวดิน เพ่ือกักน้้าไว้ใช้ในการ ก่อสร้างประปาผิวดิน 4,000,000   4,000,000   4,000,000  4,000,000 4,000,000   ร้อยละความพึง มีน้้าไว้ใช้ในการ กองช่าง

ขนาดใหญ่  หมู่ท่ี  4 อุปโภคบริโภค ขนาดใหญ่  หมู่ท่ี  4 พอใจของประชาชน อุปโภคบริโภค

ไม่น้อยกว่า  60

3 โครงการก่อสร้างฝายท้านบส่งน้้า เพ่ือกักน้้าไว้ใช้ในการ ก่อสร้างฝายท้านบส่งน้้า 4,000,000   4,000,000   4,000,000  4,000,000 4,000,000   ร้อยละความพึง มีน้้าไว้ใช้ในการ กองช่าง

คลองในหมู่บ้าน  4  จุด  หมู่ท่ี  4 อุปโภคบริโภคและการเกษตร คลองในหมู่บ้าน  4 จุด พอใจของประชาชน อุปโภคบริโภค

ไม่น้อยกว่า  60
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ. 2566 - 2570)   

ส้าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  1.2  ส่งเสริมเช่ือมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ท้านบก้ันน้้า  ขุดลอก  ขุดสระพัฒนาแหล่งน้้า  คลองน้้า  ระบบประปา  และการกระจากการใช้ประโยชน์

แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

4 โครงการขุดลอกสระหนองม่วงใหญ่ เพ่ือกักน้้าไว้ใช้ในการ ขุดลอกสระหนองม่วงใหญ่ 1,000,000   1,000,000   1,000,000  1,000,000 1,000,000   ร้อยละความพึง มีน้้าไว้ใช้ในการ กองช่าง

หมู่ท่ี  5 อุปโภคบริโภคและการเกษตร หมู่ท่ี  5 พอใจของประชาชน อุปโภคบริโภค

ไม่น้อยกว่า  60 และการเกษตร

5 โครงการก่อสร้างท้านบตาปร่ืม เพ่ือกักน้้าไว้ใช้ในการ ก่อสร้างท้านบตาปร่ืม 9,000,000   9,000,000   9,000,000  9,000,000 9,000,000   ร้อยละความพึง มีน้้าไว้ใช้ในการ กองช่าง

ท่อระบาย  คสล. อุปโภคบริโภคและการเกษตร ท่อระบาย  คสล. พอใจของประชาชน อุปโภคบริโภคและ

ไม่น้อยกว่า  60 การเกษตร

6 โครงการเดินระบบประปาภูมิภาค เพ่ือกักน้้าไว้ใช้ในการ เดินระบบประปาภูมิภาค 6,000,000   6,000,000   6,000,000  6,000,000 6,000,000   ร้อยละความพึง มีน้้าไว้ใช้ในการ กองช่าง

หมู่ท่ี 6 อุปโภคบริโภค หมู่ท่ี 6 พอใจของประชาชน อุปโภคบริโภค

ไม่น้อยกว่า  60

27,000,000   27,000,000   27,000,000  27,000,000 27,000,000   
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รวม       6       โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ. 2566 - 2570)   

ส้าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   ๑.๓  ส่งเสริมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง -            -            5,000,000  5,000,000  5,000,000  พอใจของประชาชน โป่งแดงมีไฟฟ้าใช้เพ่ือ กองช่าง

พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า  60 อ านวยความสะดวก

ต าบลโป่งแดง เพ่ิมข้ึน

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 3  เฟส ในการขยายเขตไฟฟ้าและ ขยายเขตไฟฟ้า 3  เฟส -            -            -              -              5,000,000  ร้อยละความพึง ประชาชนในเขตต าบล กองช่าง

ภายในต าบลโป่งแดง ติดต้ังอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับ ภายในต าบลโป่งแดง พอใจของประชาชน โป่งแดงมีไฟฟ้าใช้เพ่ือ

ไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า  60 อ านวยความสะดวก

เพ่ิมข้ึน

-         -         5,000,000  5,000,000  10,000,000 
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รวม     2     โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)    

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี   2  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ  2.3  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถ่ินในทุกๆ  ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี
แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังระบบเสียงตามสาย เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ติดต้ังเสียงตามสายภายใน 400,000   400,000   400,000    400,000    400,000   พอใจของประชาชน ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กองช่าง

ในหมู่บ้านโป่งสุริยา  หมู่ท่ี  7 ให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร หมู่บ้านหมู่ท่ี  7 ไม่น้อยกว่า  60 ให้ประชาชนได้รับรู้

ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง ข่าวสารทันต่อเหตุการณ์

บ้านเมือง

400,000  400,000  400,000  400,000  400,000 
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รวม     1     โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)    

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี ๗  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี   ๕  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ๕.๒  ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
แผนงานด้านการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน เพ่ือสนับสนุนให้เล่น เด็กและเยาวชน -              - - -            3,000,000     ร้อยละความพึงพอใจ ประชาชนสนใจ กองช่าง

หมู่ท่ี  5 กีฬามีสุขภาพดี ประชาชนในหมู่บ้าน ของประชาชนไม่น้อย ออกก าลังกายและ

กว่า  65 มีสุขภาพแข็งแรง

-        - - -        3,000,000 
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รวม        1        โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02/2



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.  ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก  จ านวน  2  หลัง 20,000     20,000     20,000     20,000      20,000      ส านักปลัด

2.  เคร่ืองปรับอากาศ  จ านวน  4  เคร่ือง 200,000   200,000   200,000   200,000    200,000    
3.  โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี  จ านวน  3  ชุด 70,000     70,000     70,000     70,000      70,000      
4.  โต๊ะพับสแตนเลสขาสวิง  จ านวน  10  ตัว 40,000     40,000     40,000     40,000      40,000      
4.  โต๊ะคอมพิวเตอร์  จ านวน  3  ตัว 20,000     20,000     20,000     20,000      20,000      
5.  เก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน  5  ตัว 10,000     10,000     10,000     10,000      10,000      
6.  เคร่ืองโทรสาร  จ านวน  1  เคร่ือง 5,000       5,000       5,000       5,000        5,000        
7.  โต๊ะพับ  จ านวน  8  ตัว 24,000     24,000     24,000     24,000      24,000      
8.  พัดลมติดฝาผนัง  จ านวน  5  ตัว 10,000     10,000     10,000     10,000      10,000      
9.  พัดลมต้ังพ้ืน    จ านวน  5  ตัว             10,000     10,000     10,000     10,000      10,000      

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก  (ดีเซล)  ขนาด   1  ตัน  ขับเคล่ือน 4  ล้อ 1,092,000  1,092,000  1,092,000  1,092,000  1,092,000   ส านักปลัด
และขนส่ง แบบดับเบ้ิลแค็บ  จ านวน  1  คัน

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 1.  เคร่ืองสูบน้ าแบบท่อสูบน้ าพญานาค 80,000     80,000     80,000     80,000      80,000      ส านักปลัด
จ านวน  2  ชุด
2.  เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง 30,000     30,000     30,000     30,000      30,000      
จ านวน  2  ชุด
3.  เล่ือยโซ่ยนต์  จ านวน  1  เคร่ือง 10,000     10,000     10,000     10,000      10,000      
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ประเภท

บัญชีครุภัฑฑ์

ท่ี แผนงาน หมวด
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. 03



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.  คอมพิวเตอร์   จ านวน  5  เคร่ือง 100,000   100,000   100,000   100,000    100,000    ส านักปลัด

2.  เคร่ืองปร้ินเตอร์  จ านวน  2  เคร่ือง 20,000     20,000     20,000     20,000      20,000      
3.  เคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า  UPS  4  เคร่ือง 20,000     20,000     20,000     20,000      20,000      
4.  NotebooK  จ านวน  1  เคร่ือง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.  เก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน  5  ตัว 10,000     10,000     10,000     10,000      10,000      กองคลัง
งานคลัง 2.  ตู้บานเปิด 2  บาน  จ านวน  1  ตู้ 20,000     20,000     20,000     20,000      20,000      

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.  คอมพิวเตอร์  จ านวน  1  เคร่ือง 20,000     20,000     20,000     20,000      20,000      กองคลัง
งานคลัง 1.  เคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า  UPS  4  เคร่ือง 20,000     20,000     20,000     20,000      20,000      

7 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.  เคร่ืองปรับอากาศ  ขนาด  30,000  บีทียู 39,700     39,700     39,700     39,700      39,700      กองช่าง

8 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1.รถจักรยานยนต์  ขนาด  120  ซีซี 54,700     54,700     54,700     54,700      54,700      กองช่าง
และขนส่ง

9 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ 1.  กล้องระดับ  ขนาดก าลังขยาย  30  เท่า 30,600     30,600     30,600     30,600      30,600      กองช่าง
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บัญชีครุภัฑฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1. ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก  จ านวน  2  หลัง 20,000     20,000     20,000     20,000      20,000      กองการศึกษาฯ

2. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2  บานพับ  จ านวน  2  หลัง 20,000     20,000     20,000     20,000      20,000      
3. พัดลมติดฝาผนัง  จ านวน  5  ตัว -           - 10,000     10,000      10,000      
4. พัดลมต้ังพ้ืน    จ านวน  5  ตัว             -           - 10,000     10,000      10,000      
5.เก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 ตัว 5,000       5,000       5,000       5,000        5,000        

11 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ 1. กล้องถ่ายรูป -           20,000     - 20,000      20,000      กองการศึกษาฯ
เผยแพร่

12 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.  เคร่ืองป้ินเตอร์  จ านวน  1  เคร่ือง 10,000     10,000     10,000     10,000      10,000      กองการศึกษาฯ
2.โน๊ตบุค จ านวน 1 เคร่ือง 20,000     20,000     20,000     20,000      20,000      

2,061,000   2,061,000   2,061,000   2,061,000    2,061,000    
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                                                                           รวม   

บัญชีครุภัฑฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03



๑๖๙ 

  สวนท่ี ๔ 
 

 
 
 

 
 

 

 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอำนาจและหนาท่ีในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน

ของตนเอง  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น จะตองดำเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ท้ังนี้  แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร

การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนา

หมู บานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั ้น  จึงตองมีการกำหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม

ทองถิ่นระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา

ทองถ่ินระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  รวมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อใหการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองไดตอไป และเพื่อใหสามารถบูรณาการ

กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะ

นำไปสูการจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในทองถิ่นไดอยางแทจริง  เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถิ่นให

เขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน   
 

ดังนั้น  องคกรปกครองสาวนทองถิ่น  จึงตองกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อนำไปสูการ  

บูรณาการรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด  

แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ไทยแลนด 

๔.๐  และในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   จะตองมีการติดตามและติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ใหดำเนินการอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปนั้นกรอบระยะเวลา

ดังกลาวใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและ

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกป  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ

การติดตามและประเมนิผล 
 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
 



๑๗๐ 

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันที่ ๑4  ธันวาคม  ๒๕๖3  เรื่อง  แนวทางการ
จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ดังนี้     

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ 

๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ 

๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐ 

     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) 

     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 

     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 

     ๓.๔  วสิัยทัศน (๕) 

     ๓.๕  กลยุทธ (๕) 

     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 

     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 

     ๓.๘  แผนงาน (๕) 

     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๑ 

 
 

แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

๑. ขอมูลสภาพ

ท่ัวไปและขอมูล

พ้ืนฐานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตำบล 

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของ

แหลงน้ำ ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต

การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 

(๓) 

 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 

การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร และ

ชวงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒)  

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ

ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ

ประศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม

อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา

ประเพณี และงานประจำป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง

และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา คุณภาพ

ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ

การใชขอมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รปูแบบ วิธีการ และการดำเนินการ

ประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทำ รวม

ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรบัประโยชน รวมแกไขปญหา 

ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาสำหรับการพัฒนา

ทองถ่ินตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๓)  

 

 



๑๗๒ 

 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได 

๒. การวิเคราะห

สภาวการณและ

ศักยภาพ 

 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 

(๑) การวิเคราะหที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร

จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 

รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 

(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใชผล

ของการบังคับใช สภาพการณทีเ่กิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(๓)  

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ

ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  

เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม

อาชีพ กลุมอาชพี กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพทาง

เศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พืน้ที่สีเขียว ธรรมชาตติางๆ ทางภูมิศาสตร 

กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐที่มีผลตอสิง่แวดลอมและการ

พัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพฒันาในปจจบุัน

และโอกาสการพฒันาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis 

ที่อาจสงผลตอการดำเนนิงานไดแก S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness 

(จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร 

๓.๑ ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

 

๓.๒ ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตจังหวัด 

 

๓.๓ ยุทธศาสตร

จังหวัด 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี  สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเดน็ปญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนาที่

สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเชื่อมโยงหลัก

ประชารัฐแผนยทุธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 

(๑๐) 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 

และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 

๒๐ ป แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคลองกับแผนพฒันากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพฒันาภาค แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน  นโยบาย/

ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยทุธศาสตรชาติ 

๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 

 



๑๗๓ 
 

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

๓.๔ วิสัยทัศน 

 

 

 

๓.๕ กลยุทธ 

 

 

๓.๖ เปาประสงคของ

แตละประเดน็กลยุทธ 

๓.๗ จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร

(Positioning) 

๓.๘ แผนงาน 

 

 

 

 

๓.๙ ความเชื่อมโยง

ของยุทธศาสตรใน

ภาพรวม 

วิสัยทัศน ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชดัเจน สอดคลองกับโอกาสและ

ศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสมัพันธกับ

โครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทำตามอำนาจหนาที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะนำไปสูการบรรลุวสิัยทัศน หรือแสดงให

เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนัน้ 

(๕)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอ

กลยุทธที่จะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีช่ัดเจน 

 

(๕)  

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพฒันาทองถ่ิน เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ

นำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพือ่การพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุงหมายใน

เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความ

ชัดเจน นำไปสูการทำโครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนพฒันาทองถ่ิน โดย

ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองครวมที่นำไปสูการพัฒนาทองถ่ินที่เกิดผลผลิต/โครงการ

จากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุมจงัหวัด /

แผนพัฒนาจงัหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

เขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 



๑๗๔ 

 
 

ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จะตอง

มีการติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จะตอง

ดำเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กำหนดไว  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย

ดำเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว 7467  ลงวันที่ ๑4  ธันวาคม  ๒๕๖3  
เรื่อง  แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕)  ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ดังนี้     

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ 

๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 

๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ 

๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ 

     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 

     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 

     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (๕) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 

     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

            สังคมแหงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 

     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 

     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ังคง ม่ังค่ัง  

            ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 

     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 

     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาท่ีจะไดรับ (๕) 

     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 

แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 



๑๗๕ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

๑. การสรุป

สถานการณ

การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจดัทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการ

วิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 

Trend ปจจัยและสถานการณการ 

เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดาน

เศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

๑๐  

๒. การ

ประเมินผล

การนำ

แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ปไป

ปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนำมาใชวัดผลในเชิงปรมิาณ เชน การวัดจำนวน

โครงการ กิจกรรมงานตางๆ ก็คือผลผลติน่ังเองวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม

จำนวนท่ีดำเนินการจริงตามท่ีไดกำหนดไวเทาไร จำนวนท่ีไมสามารถดำเนินการไดมี

จำนวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนา

ทองถ่ินตามอำนาจหนาท่ีท่ีไดกำหนดไว 

๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนินการในเชิงปริมาณ 

(Qualitative) 

๑๐  

๓. การ

ประเมินผล

การนำ

แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ปไป

ปฏิบัติในเชิง

คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช 

เพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีน้ันๆ ตรงตอความ 

ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอำนาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพ่ึงพอใจ 

หรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ การดำเนินการตางๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน  

ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล 

(Effectiveness) ผลการปฏบัิติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายของ 

แผนปฏิบัตริาชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง 

กับสวนราชการหรือหนวยงาน 

๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนินการในเชิงคุณภาพ 

(Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงาน

และ

ยุทธศาสตร

การพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มคีวามสอดคลองกับยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช 

SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 

Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ินท่ี

ติดตอกัน 

๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการแกไขปญหาความ

ยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



๑๗๖ 

  

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได 

๕. โครงการพัฒนา 

๕.๑ ความชัดเจน

ของชื่อโครงการ 

 

 

๕.๒ กำหนด

วัตถุประสงค

สอดคลองกับ

โครงการ 

๕.๓ เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) มีความ

ชัดเจนนำไปสูการตั้ง

งบประมาณได

ถูกตอง 

๕.๔ โครงการมีความ

สอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตร ๒๐ ป 

 

 

๕.๕ เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) มีความ

สอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

 

 

 

 

 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและดำเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกำหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน 

มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 

(๕) 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกำหนด

วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ

หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี

ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตอง

ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต

อยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย

ใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทำท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร 

ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ให

บอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสรางความสามารถในการ

แขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความ

เสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 

๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปนศูนยกลาง

พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึดเปาหมาย

อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสูปฏิบัติใหเกิดผล

สัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะ

ยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและ

การหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน

ตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) 

การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ

ความเปนเมือง (๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม

อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดินท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

(๕)  



๑๗๗ 

 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

๕.๖ โครงการมีความ

สอดคลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.๗ โครงการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

 

 

 

๕.๘ โครงการแกไข

ปญหาความยากจน

หรือการเสริมสรางให

ประเทศชาติม่ันคง 

ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต

หลักประชารัฐ 

๕.๙ งบประมาณมี

ความสอดคลองกับ

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

๕.๑๐ มีการประมาณ

การราคาถูกตองตาม

หลักวิธีการ

งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ

ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 

ทำนอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา

เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย

ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค

และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน

ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด

สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา

แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร

เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ

แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกำเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือน

หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง

ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการ

เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกำหนดข้ึนเปน

ปจจุบัน 

(๕) ๕ 

เปนโครงการท่ีดำเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน

ดำเนินการเองหรือรวมดำเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน

โครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให

ทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการ

พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ

จัดทำโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี

ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 

ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง

ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มีความ

โปรงใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕) ๕ 

 

  



๑๗๘ 

 

ประเด็น 

การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

๕.๑๑ มีการกำหนด

ตัวชี้วัด (KPI) และ

สอดคลองกับ

วัตถุประสงคและผลท่ี

คาดวาจะไดรับ 

 

๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 

ท ี ่  ส า ม า ร ถ ว ั ด ไ ด   ( measurable)  ใ ช  บ อ ก ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ผ ล 

(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ

กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดรอยละ การกำหนดอันเกิดจาก

ผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ

ไดรับ) 

(๕)  

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดำเนินการตามโครงการ

พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที ่ตั ้งไว การไดผลหรือผลท่ี

เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการ

เขียนวัตถุประสงคควรคำนึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ

เฉพาะเจาะจง ในการดำเน ินงานตามโครงการ (๒) ว ัดและ

ประเมินผลดับของความสำเร็จได (๓) ระบุสิ่งที่ตองการดำเนินงาน

อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 

เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง

บอกเวลาได 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๙ 

 

 

 

ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ก็เพ่ือ

ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา  เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  

เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  กอใหเกิดประโยชนและสามารถตอบสนอง

ความตองการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนการสรุปผลในภารวมของทองถิ่น  เปนการติดตามผลการนำยุทธศาสตร

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  วาเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อยางไร  ซึ่งสามารถวัดผลไดทั้งเชิง

สถิติตางๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 
 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

ไดกำหนดโครงการท่ีจะดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

ยุทธศาสตร 

อปท.  

ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

๑. ดานการ

บริหารราชการ

ใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพตาม

หลักธรรมมาภิ

บาล 

        

  

๒. ดานการลด

ความเหล่ือมล้ำ

ทางสังคมและ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชน 

        

  

๓.  ดานการ

พัฒนาดาน

การเกษตร 

เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

       

  

4.3  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 
 



๑๘๐ 

๔.  ดานการ

พัฒนาดาน

ทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอม 

        

  

           

รวม           

   

สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ลำดับ

ท่ี 

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการท่ีสามารถดำเนินการได (.......... 

โครงการ) 

คิดเปนรอยละ

ของแผนพัฒนา

ทองถิ่นหาป 

คิดเปนรอยละ

ของแผนการ

ดำเนินงาน 

คิดเปนรอยละ

ของขอบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน   

  

   

๒ ตั้งในขอบัญญัติ

งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดทำแผนการ

ดำเนินงาน 

- ขอบัญญัติ = .......... +  

- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถดำเนินการได 

- ขอบัญญัติ = ......... + 

- เงินสะสม = .......... 

  

 

      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใชการสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ

ดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๑ 

 

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ใหหนวยงานภายนอกดำเนินการ) 

   

 

 
 

 

4.4.1  ผลกระทบนำไปสูอนาคต 
  (๑.๑)  ปญหาสาธารภัยตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อันไดแก  ภัยแลง  

วาตะภัย  น้ำทวม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและสงผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ

ทรัพยสิน  แนวทางการแกไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการปองกัน  กอนเกิดเหตุ  ระหวางเกิดเหตุ  หลังเกิด

เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ  จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือสามารถดำเนินการไดทันทวงที   

  (๑.๒)  ปญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว  ที่สงผลอันตราย หรือคราตอชีวิต

ประชาชน  และสัตวตางๆ ในตำบล  ซึ่งไดแก  โรคไขหวัดใหญ  ไขหวัดนก  โรคมือ เทา ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    

โรคพิษสุนัขบา  แนวทางการแกไขปญหา  คือ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ  รณรงคการปองกัน  ลงพ้ืนท่ีระงับการเกิด

โรคระบาด  การทำลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปญหาประชาชนมีรายไดนอย  การศึกษาต่ำ  ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได

นอย มีหนี้สินเยอะ  ไมเพียงพอในการดำรงชีวิต  คาครองชีพสูง  แนวทางการแกไขปญหา  ใหความรูเก่ียวกับการ

ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานคนจน  ผูมีรายไดนอย  สงเสริมดาน

การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณดานการศึกษา การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ใหกับ

เด็กนักเรียน  จางเด็กนักเรียนในชวงปดภาคเรียนเพ่ือมีรายได   

  (๑.๔)  ปญหายาเสพติดในตำบล  ในพื้นที่ยังไมพบวามีการคายาเสพติด และยังไมพบ

รายงานวามีผูติดยาเสพติด แตเพื่อเปนการปองกัน  มีแนวทางการปองกัน  โดยการลงพื้นที่คนหา  การรณรงค

ปองกัน  การใหความรูกับประชาชนไดทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล  เนื่องจาก ในตำบลดานโครงสราง

พื้นฐาน เสนทางการคมนาคมบางหมูบานยังเปน ถนนดิน ถนนลูกรัง ชวงฤดูฝนถนนลื่น เปนหลุมเปนบอ เกิด

ปญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลาชา แนวทางการแกไข  จัดทำ

แผนงาน โครงการกอสรางถนนในเสนทางสำคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน   

 

 

 

 

4.4  ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
 



๑๘๒ 

 

4.4.2   ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ขอสังเกต  จากการสำรวจขอมูล การลงพื้นที่ในตำบล จะเห็นวาประชาชนยงัมี

ปญหาที่จะตองดำเนินการแกไขอยูมาก ดังนี้  ดานการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผอนหยอนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  

เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เสนทางคมนาคมขนสง/ไฟฟา/น้ำประปา/แหลงน้ำเพื่ออุปโภค – 

บริโภค  ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถ

แกไขปญหาเองไดจึงตองเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแกไข ทำใหมีการเสนอโครงการเขามาเปนจำนวนมาก  

ซ่ึงงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นมีจำกัดไมเพียงพอตอการจัดการได 

 

   (๒.๒)  ขอเสนอแนะ  จากขอสังเกตดังกลาว  มีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตางๆ  

ดังนี้  ปญหาตางๆ ท่ีถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดย 

ประชาคมทองถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคสวน  ประกอบไปดวย  คณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

สมาชิกสภาทองถิ่น  ผูนำหมูบาน  ตัวแทนสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานที่เกี่ยวของ  ประชาชนทั่วไป 

รวมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป  กรณีโครงการ

ท่ีเกินศักยภาพก็ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 
 

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