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ส่วนที่ ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

     (1) ด้านกายภาพ 

 ๑)  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบลที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง      

       ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง  ตั้งอยู่บนพื้นที่  หมู่ที่  ๗  บ้านสำพะเนียง  อยู่ห่างจาก
อำเภอโนนแดงประมาณ ๕ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ ๗๕ กิโลเมตร  องค์การบริหารส่วน
ตำบลสำพะเนียง มีพื้นที่ ๓๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๓ ,๗๕๐ ไร่ ตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล   พ.ศ.  ๒๕๓๗ ตามราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศ  ทั่วไป  เล่มที่ ๑๑๓  ตอนที่  
๕๒  ง  ลงวันที่  ๒๓  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๐   ประกอบด้วย ๑๒ หมู่บ้าน  หมู่ที่ ๑ บ้านคู , หมู่ที่ ๒ 
บ้านฝาง, หมู่ที่ ๓ บ้านสำพะเนียง ,หมู่ที่ ๔ บ้านหัวตลาด,หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหญ้าขาว, หมู่ที่ ๖ บ้านตะคร้อ,หมู่
ที่ ๗ บ้านสำพะเนียงใหม่, หมู่ที่ ๘ บ้านซาด หมู่ที่ ๙ บ้านหวาย , หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนไผ่, หมู่ที่ ๑๑ บ้านเก่า,หมู่ที่ 
๑๒ บ้านหนองบัวน้อย              
    

๒)  ลักษณะภูมิประเทศ 
        - องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง  มีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลาดเอียงลงทางทิศตะวันตก

เฉียงใต้มีที่ดอนประมาณ ๑ ใน  ๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมด ประกอบด้วย พ้ืนที่ของบ้านคู บ้านหนองหญ้าขาว 

บ้านฝางบ้านตะคร้อ  ซึ่งเป็นรอยต่อกับตำบลวังหินและตำบลนางรำ 

 
๓)  ลักษณะภูมิอากาศ 

                  - ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  แต่
บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 
๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วง
ฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน 
ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง  ในช่วงปี พฤศจิกายน 
2559  มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร                                                   
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ 
สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    
๔) ลักษณะของดิน 
         สภาพของดินในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบล   มีลักษณะร่วนปนทราย  ดินเค็ม เป็นดินลึก
ปานกลางมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ำและเป็นดินเค็มไม่เหมาะสำหรับการทำการเกษตร  ปลูก
ข้าวในฤดูฝน  แต่มักเสี่ยงต่อการไม่ได้ผล ถ้าปริมาณน้ำไม่พอเพียง  จึงจำเป็นต้องมีการขุดลอกแหล่งน้ำ
ที่เหมาะสมและใช้ปุ๋ยบำรุงดินหรือ ปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพดิน 
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 ๕)  ลักษณะของแหล่งน้ำ 
 มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค-บริโภค  เป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลได้
ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ลำห้วย  ๑๒ แห่ง สระน้ำ  - แห่ง 
    หนองน้ำ ๓๕ แห่ง บ่อน้ำตื้น - แห่ง 
    ลำคลอง  ๕ แห่ง บ่อบาดาล - แห่ง 
    บึง  ๑ แห่ง อ่างเก็บน้ำ ๑ แห่ง 
    แม่น้ำ  - แห่ง ฝาย  ๒ แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง  - แห่ง 
                  ซึ่งแหล่งน้ำมาการไหลผ่านดังนี้ 
     ก.  หว้ยสำพะเนียงอยู่ทางทิศเหนือของตำบล มีทิศทางการไหลของน้ำจากทิศตะวันตกลง
ไปทิศตะวันออกตามความลาดเอียงของพ้ืนที่ ไปบรรจบลำห้วยหนองกรด บ้านซาดไหลไปลงบุ่งไทรและ
ลำสะแทด มีน้ำไม่ตลอดทั้งปี 
        ข.  บึงแท่น  เป็นเป็นบึงขนาดใหญ่ ที่บ้านสำพะเนียง  หมู่  ๗  ตำบลวังหิน  เป็นที่รับน้ำ
จากเทศบาลวังหิน  มีน้ำตลอดทั้งปี  
    ค.  คลองอีสานเขียว  แยกจากลำห้วยยางไหลผ่าน บ้านแก  หมู่ ๓,บ้านสำโรงใต้   หมู่ ๑๐ ,
บ้านดอนยาวน้อย   หมู่ ๖    ตำบลวังหิน ไหลลงสู่อ่างดอนยาวน้อยหมู่ ๖ และไหลออกผ่านบ้านหนอง
ขี้เหล็ก หมู่ ๔    บ้านหนองบัว   หมู่ ๒     ตำบลวังหิน  ลงสู่บึงแท่นตำบลสำพะเนียง มีน้ำไม่ตลอดปี 
ความยาว  ๗,๐๐๐  เมตร 
 ๖) ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
    ในเขตตำบลสำพะเนียง มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ 

(๒) ด้านการเมือง/การปกครอง 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง  มีทั้งหมด  ๑๒  หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านประชาชนให้ความร่วมมือ
ด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสำพะเนียง  ๒,๘๙๐   คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๓,๖๒๕ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๙.๗๒  จำนวนผู้มา
ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง ๒,๘๙๓ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๓,๖๒๕   
คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๙.๘๑  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้า
ย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง คือ  ขอความ
ร่วมมือ  ผู้นำ  เจ้าหน้าที่ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ  การ
รณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้
ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบล ก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตตำบล  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จากผลการประชุมทุกครั้งที่
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงจัดขึ ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่
หลากหลาย  ส่งผลให้การดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาตำบล นอกจากนี ้ องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะ 
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ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงาน  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอื่นๆ 
สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาพัฒนาตำบลให้เจริญเท่าเทียมกับ
ตำบลอื่นๆ และองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ  มีอัตรากำลัง
พนักงานจำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ   

๑) เขตการปกครอง 
 ในเขตเทศบาลตำบลวังหิน  มี ๑๒  หมู่บ้าน 
  หมู่ที่  ๑  บ้านคู 
      หมู่ที่  ๒  บ้านฝาง 
       หมู่ที่  ๓  บ้านสำพะเนียง 
         หมู่ที่  ๔  บ้านหัวตลาด 
        หมู่ที่  ๕  บ้านหนองหญ้าขาว 
   หมู่ที่  ๖  บ้านตะคร้อ 
          หมู่ที่  ๗  บ้านสำพะเนียง (ใหม่) 
  หมูที่ ๘  บ้านซาด 
  หมู่ที่ ๙  บ้านหวาย 
  หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนไผ่ 
  หมู่ที่ ๑๑  บ้านเก่า 
  หมู่ที่ ๑๒  บ้านหนองบัวน้อย 

ที่ตั้งของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้ 
          ทิศเหนือ        ติดกับพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 
           ทิศใต้            ติดกบัพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัด
นครราชสีมา 
           ทิศตะวันออก ติดกับพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
           ทิศตะวันตก   ติดกับพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา 

๒) การเลือกตั้ง 

  องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
ทั้งเขตเป็น ๑ เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  ๑๒  เขต ดังนี้ 

  หมู่ที่ ๑ บ้านคู    หมู่ที่ ๒ บ้านฝาง 
  หมู่ที่ ๓ บ้านสำพะเนียง   หมู่ที่ ๔ บ้านหัวตลาด 
  หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหญ้าขาว  หมู่ที่ ๖ บ้านตะคร้อ 
  หมู่ที่ ๗ บ้านสำพะเนียงใหม่  หมู่ที่ ๘ บ้านซาด  
  หมู่ที่ ๙ บ้านหวาย   หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนไผ่ 
  หมู่ที่ ๑๑ บ้านเก่า   หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองบัวน้อย              
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 ประชาชนในเขตตำบลสำพะเนียงส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขตตำบลยังมี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เสนอแนะในกิจกรรมในการ
ดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาตำบลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความ
ยากจน ฯลฯ   

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖)   
   -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ๓,๖๒๕      คน 
  -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ๓,๖๒๕ คน 
  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕๖) 

-  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์บริหารส่วนตำบล  ๒,๘๙๐  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งสิ้น  ๓,๖๒๕ คน  คิดเป็นรอ้ยละ  ๗๙.๗๒   

 -  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   ๒,๘๙๓ คน จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น  ๓,๖๒๕ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๙.๘๑ 

การเลือกตั้งในตำบลสำพะเนียงมีหลายระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน กล่าวคือ 
   ระดับหมู่บ้าน คือ การเลือกผู้ใหญ่บ้านกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ระดับตำบล  คือ กำนัน ผู้บริหารท้องถิ่น 
  ระดับจังหวัด คือ สมาชิกสภาจังหวัด 
   ระดับชาติ คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, สมาชิกวุฒิสภา 
 ๓.ประชากร 
  ๓.๑ ข้อมูลประชากรเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
ข้อมูลประชากรของ ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
หมู่ที่ บ้าน ชาย หญิง รวม 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 

บ้านคู 
บ้านฝาง 
บ้านสำพะเนียง 
บ้านหัวตลาด 
บ้านหนองหญ้าขาว 
บ้านตะคร้อ 
บ้านสำพะเนียง(ใหม่) 
บ้านซาด 
บ้านหวาย 
บ้านโนนไผ่ 
บ้านเก่า 
บ้านหนองบัวน้อย 

๒๖๙ 
๘๒ 

๓๔๐ 
๑๐๓ 
๓๙๗ 
๑๒๙ 
๒๖๙ 
๒๓๑ 
๒๐๔ 
๒๗ 

๑๒๐ 
๑๘๓ 

๒๗๙ 
๘๓ 

๔๒๑ 
๑๐๙ 
๓๕๑ 
๑๒๙ 
๓๐๒ 
๒๒๐ 
๒๓๔ 
๒๖ 

๑๑๑ 
๒๒๐ 

๕๔๘ 
๑๖๕ 
๗๖๑ 
๒๑๒ 
๗๔๘ 
๒๕๘ 
๕๗๑ 
๔๕๑ 
๔๓๘ 
๕๓ 

๒๓๑ 
๔๐๓ 

รวม ๒,๓๕๔ ๒,๔๘๕ ๔,๘๓๙ 
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4. สภาพทางสังคม 
   1)  การศึกษา                  
  จากการสำรวจข้อมูล เด็กอายุ 3 – 5 ปี ได้รับการบริการเลี้ยงดูเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนวัย
เรียน ร้อยละ 100  เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ร้อยละ ๖๕.59  เด็กจบชั้น ม.
3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า  คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อ
และยังไม่มีงานทำ ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ  ร้อยละ 0  คนอายุ 15-59 อ่าน  เขียนภาษาไทย 
และคิดเลขอย่างง่ายได้  ร้อยล่ะ 99.95  
          ที่มา: ข้อมูล จปฐ. ปี 2562 
 
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตำบลสำพะเนียง   มี 4 โรงเรียน  สังกัด สพฐ. 

 1. โรงเรียนบ้านสำพะเนียง   นักเรียน  ชาย ๖๐ คน หญิง 5๙ คน รวม 1๑๙ คน  ตั้งอยู่บ้านสำพะเนียง  ม.๓  
ตำบลสำพะเนียง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา   
ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 2 
อนุบาล 3 

๑ 
1 

๙ 
๖ 

๕ 
๗ 

๑๔ 
๑๓ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 
ประถมศึกษาปีที่ 6 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

๘ 
๖ 
๙ 
๙ 
๗ 
๖ 

๑๒ 
๑๐. 
๔ 
๔ 
๖ 
๑๑ 
 

๒๐ 
๑๖ 
๑๓ 
๑๓ 
๑๓ 
1๗ 

รวม ๘ ๖๐ ๕๙ 1๑๙ 
 
2. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว    นักเรียน ชาย ๓๙ คน  หญิง ๓๑  คน รวม ๗๐ คน       ตั้งอยู่บ้านหนอง
หญ้าขาว  หมู่ที่ ๕  ตำบลสำพะเนียง   อำเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา   
ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 2 
อนุบาล 3 

1 
1 

๒ 
๓ 
 

๔ 
๐ 
 

๖ 
๓ 
 

ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 
ประถมศึกษาปีที่ 6 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

๖ 
๘ 
7 
๖ 
๔ 
๓ 

3 
๔ 
๗ 
๔ 
3 
๖ 
 

๙ 
12 
๑๔ 
1๐ 
๗ 
๙ 

รวม ๘ ๓๙ 3๑ ๗๐ 
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3. โรงเรียนบ้านฝาง   นักเรียน ชาย ๑๗ คน  หญิง ๑๗ คน รวม ๓๔ คน  ตั้งอยู่บ้านฝาง   หมู่ที่ ๒ ตำบลสำ
พะเนียง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 
ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 2 
อนุบาล 3 

1 
1 
 

3 
๑ 
 

5 
- 
 

8 
๑ 
 

ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 
ประถมศึกษาปีที่ 6 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

- 
4 
๔ 
๒ 
๓ 
- 

๕ 
๒ 
๑ 
๒ 
- 
๒ 
 

๕ 
๖ 
๕ 
๔ 
๓ 
๒ 

รวม ๘ ๑๖ ๑๗ ๓4 
     

4. โรงเรียนบ้านคูเตยราษฎร์สามัคคี  นักเรียน ชาย ๓๓ คน  หญิง ๓๑ คน รวม 6๔ คน 
    ตั้งอยู่บ้านคู  หมู่ที่ ๑  ตำบลสำพะเนียง   อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 
ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 2 
อนุบาล 3 

1 
1 
 

๔ 
๒ 
 

๒ 
๓ 
 

๖ 
๕ 
 

ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 
ประถมศึกษาปีที่ 6 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

๕ 
๒ 
๔ 
๓ 
๗ 
๖ 

๒ 
๖ 
๔ 
๖ 
๕ 
๓ 
 

๗ 
๘ 
๘ 
๙ 
๑๒ 
9 

รวม ๘ ๓๓ ๓๑ 6๔ 
 

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำพะเนียง            จำนวน       ๔๗      คน 
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซาด                      จำนวน       ๒๑      คน 
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคู                          จำนวน       ๒๑       คน 
            โรงเรียนอนุบาล อบต.สำพะเนียง                 จำนวน     ๑๘       คน 
            ที่มา : กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ข้อมูล  ณ   มิถุนายน  2564   
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   2)  สาธารณสุข 
 - เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัมข้ึนไป   ร้อยละ 100 
          - เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน   ร้อยล่ะ100 
          - เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางเสริมภูมิคุ้มกันโรค ร้อยล่ะ 100 
          - ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ๑,๒๕๗ ครัวเรือนร้อยล่ะ 100 
          - ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัดบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม ๑,๒๕๗ 
ครัวเรือน 
          - คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี   ร้อยล่ะ 100 
          - คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ล่ะ 3 วัน ๆ ล่ะ 30 นาที ร้อยล่ะ 99.84  
            ที่มา :  ข้อมูล จปฐ.2562 

จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพ
ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  
โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื ่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับ
หนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี   ดีไม่ตรง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือ
บำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจ
สุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนตำบลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  
สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   
 (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำพะเนียง   จำนวน  ๑   แห่ง      
     (๒)  สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ (ตำบลสำพะเนียง)  

ลำดับที่ 
โรค 

ที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา 
ผู้ป่วย (ราย) 

ผู้เสียชีวิต 
(ราย) 

๑ โรคอุจจาระร่วง ๒๐ - 
๒ โรคระบบทางเดินอาหาร  อาหารเป็นพิษ - - 
๓ โรคไข้เลือดออก - - 
๔ โรคปอดบวม - - 
๕ โรคตาแดง - - 
๖ โรคคางทูม - - 
๗ โรคสงสัยหูดับ - - 
๘ โรคหนองใน - - 
๙ โรคไขห้วัด ๒๓๒ - 

๑๐ โรคมือเท้าปาก - - 
๑๑ โรคอีสุกอีใส - - 

  ที่มา :  โรงพยาบาลส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพตำบลสำพะเนียง  ข้อมูล  ณ    มิถุนายน   ๒๕๖๔ 
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3) อาชญากรรม  
            องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  ซึ่งองค์การบริหารส่วน

ตำบลสำพะเนียงก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมาก

ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการป้องกันอุบัติเหตุ  

อาชญากรรม  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่

และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้ง

จุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่

ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็น

ปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของ

ตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอ

ความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้

เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่

สามารถดำเนินการได้  

 

          4)  ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง  จากการที่ทางสถานี

ตำรวจภูธรโนนแดงได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงทราบนั้นพบว่าในเขตตำบลสำพะเนียงมีผู้ที่

ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับ

ทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การ

แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การ

ณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็น

เรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดย

ตลอด  
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  ๕)  การสังคมสงเคราะห์ 
                   องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง มีการช่วยเหลือผู ้ด้อยโอกาสที่อยู ่ในพื้นที ่ให้มี
หลักประกันทางสังคมและเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน โดยการขยายหลักประกันทางรายได้ขั้นพื้นฐานให้กับคน
พิการและผู้สูงอายุให้มีโอกาสในการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐาน  ซึ่งเทศบาลตำบลวังหินได้
ดำเนินการ ดังนี้ 

๑. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ   จำนวน   ๑๔๓    คน  จำนวนเงนิคนละ ๘๐๐  บาทต่อเดือน 

๒. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จำนวน   ๘๗๘    คน 
    อายุ 60-69 ปี          จำนวน  ๕๑๘     คน  จำนวนเงนิคนละ ๖๐๐  บาทต่อเดือน 

    อายุ ๗๐-๗๙ ปี          จำนวน   ๒๔๕    คน  จำนวนเงนิคนละ ๗๐๐  บาทต่อเดือน 

    อายุ ๘๐-๘๙ ปี          จำนวน     ๑๐๖   คน  จำนวนเงินคนละ ๘๐๐  บาทต่อเดือน 

    อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป         จำนวน     ๑๘   คน  จำนวนเงินคนละ ๑,๐๐๐  บาทต่อเดือน 

  ผู้ป่วยเอดส์                จำนวน      ๔    คน 

    เด็กแรกเกิด                จำนวน   ๑๘๖  คน 

๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน    ๒  หลัง 
    ๑. นายสมคิด   ไพรนรินทร์     บ้านเก่า  หมู่ที่ ๑๑ 
    ๒. นางสะวา    พิสรัก บ้านหนองหญ้าขาว  หมู่ที่ ๕ 

         (ข้อมูล งานพัฒนาชุมชน    สำนักปลัดเองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงมิถุนายน ๒๕๖๔) 
 
(๕) ระบบบริการพื้นฐาน   ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 
 ๑)  เส้นทางคมนาคม 

      การคมนาคมของตำบลสำพะเนียงมีเส้นทางหลัก  ๑  เส้นทาง   คือเป็นทางลาดยาง สายบ้านสำ
พะเนียงสาย - บ้านสำโรงเหนือ ความยาวทั้งสิ้น  ๑๐  กม.  ติดต่อกับ เทศบาลวังหิน ส่วนการคมนาคมติดต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน ภายในตำบล  บางหมู่บ้านเป็นถนนดินทราย และบางหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง  พอถึงฤดูฝนมัก
เป็นหลุมเป็นบ่อใช้การไม่ได้ประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก   

       สำหรับกิจการขนส่ง  มีทางหลวงแผ่นดินผ่าน ๑ สาย คือ ถนนเจนจบทิศ ผ่านทางด้านตะวันออก 
ไม่มีรถรับจ้างประจำทางในตำบล ราษฎรส่วนใหญ่จะใช้รถยนต์ส่วนตัว และรถจักรยานยนต์ในการไปติดต่อกับ
อำเภอ / จังหวัด 
                  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
สำพะเนียงที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  
โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วน
ตำบลสำพะเนียงไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลสำ
พะเนียงมีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้ 
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 (๑)  การคมนาคม  การจราจร 
    เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงและพ้ืนที่
ใกล้เคียงมีดังนี้ 

    ๑.๑)  ทางหลวงแผ่นดิน    
    -  หมายเลข ๒๐๗  สายถนนเจนจบทิศ   
    - หมายเลข อบจ.นม.๒๔๓๐๑ 

  ๑.๒)  สะพาน    จำนวน    ๑    สะพาน  (สะพานบ้านเก่า ม.๑๑)  
                             ๑.๓)  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 
    -  รถโดยสารประจำทาง   สายจังหวัดนครราชสีมา - จังหวดัยโสธร 
    -  รถโดยสารประจำทาง   สายจังหวัดนครราชสีมา – อำเภอประทาย 
                                          -  รถโดยสารประจำทาง   สายจังหวัดยโสธร – กรุงเทพมหานคร 
                              ๑.๔)  ถนน 

               ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง   จำนวน    ๑     สาย 
       สภาพถนน  คอนกรีต     จำนวน     -     สาย  ระยะทาง - กม. 
                  ราดยาง จำนวน     ๑   สาย  ระยะทาง    ๓     กม. 

                ลูกรัง           จำนวน     -   สาย  ระยะทาง - กม. 
               ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  จำนวน   ๑   สาย 

       สภาพถนน  คอนกรีต   จำนวน     -   สาย  ระยะทาง - กม. 
                     ราดยาง จำนวน     ๑   สาย  ระยะทาง    ๓    กม. 

                    ลูกรัง จำนวน     -   สาย  ระยะทาง - กม. 
               ถนนของท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง    จำนวน    ๕๖  สาย 

       สภาพถนน  คอนกรีต    จำนวน    ๔๗   สาย  ระยะทาง   ๙.๐๙๖ กม. 
      หินคลุก      จำนวน     ๑๐      สาย  ระยะทาง       ๒.๐๐      กม.  
                      ถนนดิน  จำนวน     ๘   สาย  ระยะทาง      ๒.๗๖๐ กม. 

    ๒) การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า

ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั ้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที ่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว 
และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน   
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    ๓) การประปา 
การประปา  องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงมีกิจการประปาเป็นของ อบต.เอง สามารถ

ให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อ
ร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ ประปาของ
เทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ  
ปัจจุบัน อบต. ยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้หมู่บ้านได้ 
การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันทีการพิจารณาโครงการต่าง  อบต.ก็ได้
นำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนิน
โครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 

(๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา    ๑,๒๕๗   หลังคาเรือน 
(๒)  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง  ๖  แห่ง 
       (๑) ระบบประปาแบบผิวดิน  ขนาดใหญ่ บ้านซาด  หมู่ที่ ๘ 
           ผู้ใช้น้ำประปา  ๒๘๓  ครัวเรือน   
       (๒) ระบบประปาแบบผิวดิน  ขนาดใหญ่ บ้านหนองบัวน้อย  หมู่ที่  ๑๒ 
          ผู้ใช้น้ำประปา  ๑๐๓  ครัวเรือน  
       (๓) ระบบประปาแบบผิวดิน  ขนาดใหญ่ บ้านสำพะเนียง  หมู่ที่  ๗ 
          ผู้ใช้น้ำประปา  ๓๕๙  ครัวเรือน   
       (๔) ระบบประปาแบบผิวดิน  ขนาดใหญ่ บ้านหนองหญ้าขาว  หมู่ที่  ๕ 
          ผู้ใช้น้ำประปา  ๒๕๐  ครัวเรือน   
        (๕) ระบบประปาแบบผิวดิน  ขนาดใหญ่ บ้านคู  หมู่ที่  ๑ 
          ผู้ใช้น้ำประปา  ๑๖๐  ครัวเรือน   

                           (๓) ระบบประปาแบบผิวดิน  ขนาดกลาง  
                              - บ้านหัวตลาด หมู่ที่ ๔ 
                              - บ้านฝาง  หมู่ที่ ๒ 
                              - บ้านเก่า  หมู่ที่ ๑๐ 
                     (๓)  ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย    ๑๒๐  ลบ.ม.  ต่อวัน 

(๔)  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก 
       หนองกรด          (   /    )  

บึงแท่น             (    /   )   
                                หนองหญ้าขาว  (   /    )   
                                ลำห้วยหัวตลาด   (    /   )   
                                สระวัดบ้านคู       (    /   )   
       แหล่งน้ำใต้ดิน     (   -    )  
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 ๔) โทรศัพท์ 
(๑)  จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่    จำนวน    -         หมายเลข 
(๒)  จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล             จำนวน    -   หมายเลข 
(๓)  จำนวนชุมสายโทรศัพท์จำนวน  จำนวน   -   ชุมสาย 
(๔)  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข   จำนวน    -     แห่ง 
(๕)  หอกระจายข่าวในพ้ืนที่ทั่ง ๑๒  หมู่บ้าน ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  ๑๐๐  ของพ้ืนที่

องค์การบริหารสวนตำบลสำพะเนียง 
๕) ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 

  ไม่มี 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๑) การเกษตร  
ประชากรในเขตองค์การบริหารสวนตำบลสำพะเนียง ร้อยละ ๙๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิต

ทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  อ้อย  ดังนี้ 
-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      ๗๐ ของจำนวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ      ๑๓ ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ       ๘ ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ       ๙ ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
๒) การประมง 

  (ในเขตองค์การบริหารสวนตำบลสำพะเนียงไม่มีการประมง)  
๓) การปศุศัตว์ 
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  
เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จำนวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  ดังนี้ 
โค ๑,๔๔๓ ตัว   กระบือ    ๕๑๕      ตัว    
สุนัข      ๘๒๒  ตัว          แมว        ๔๓๙      ตัว 

             ที่มา :  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนแดง   ณ   มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
          ๔) การบริการ 

โรงแรม   - แห่ง     
ร้านอาหาร  - แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง  
ร้านเกมส์  -         แห่ง 

         ๕) การท่องเที่ยว 
 ในเขตองค์การบริหารสวนตำบลสำพะเนียงมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ  และการจัดงาน
ประเพณีต่างๆ ในพ้ืนที่ชุมชน 
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  ๖) อุตสาหกรรม 
-  จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จำนวน   ๑๒   แห่ง 

                  (มีคนงานต่ำกว่า  ๑๐  คน  หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน  ๑  ล้านบาท) 
                      ที่มา  :  กองคลัง  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    ณ    พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
         ๗) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
          การพาณิชย์ 

ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ำมัน ๓     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  - แห่ง ตลาดสด  - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  ๕๖ แห่ง โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -      แห่ง     โรงสีข้าว                    ๑๒        แห่ง 
อู่ซ่อมรถ  (ขนาดเล็ก)     ๒        แห่ง     ทะเบียนพาณิชย์               -        แห่ง        
คาราโอเกะ                 -       แห่ง      โรงแรม                         -        แห่ง 

ที่มา  :  กองคลัง  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  ณ  มิถุนายน ๒๕๖๔ 
         กลุ่มอาชีพ 

มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  ๖  กลุ่ม 
   ๑. กลุ่มทอเสื้อกกลายไทย 
   ๒. กลุ่มดอกไม้จันทน์ 
                               ๓.กลุ่มจักรสาน 
                               ๔.กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ 
                                ๕.กลุ่มเลี้ยงไก่พันธ์เนื้อ 
                                ๖.กลุ่มกองทุนปุ๋ย 
        สินค้าOTOPตำบลสำพะเนียง 
ลำดับที่ หมู่บ้าน สินค้าOTOP ประเภทสินค้า 

1 ตะคร้อ - ปลูกเมลอด อาหาร 
  

๒ สำพะเนียง - ดอกไม้จันทน์ ของใช้/ประดับ/ตกแต่ง 
๓ สำพะเนียง - เสื้อกกลายไทย ของใช้/ประดับ/ตกแต่ง 
๔ หวาย -ปุ๋ยชีวภาพ ของใช้/ประดับ/ตกแต่ง 

                   ที่มา  :  สำนักปลัดเทศบาล  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี   ณ  มิถุนายน ๒๕๖๔     
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 ๘)  แรงงาน 
  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อย
ละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับ
จังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอก
พื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มี
โรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ 
เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
ที่มา : จปฐ. ๒๕๖๒ 
(๗) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๑) การนับถือศาสนา 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๑๐๐  

     วัดและสำนักสงฆ์ในตำบลสำพะเนียง  อำเภอโนนแดง   

๑. วัดบ้านซาด  หมู่ที่ ๘ 
๒. วัดบ้านสำพะเนียง (มีโบสถ์)  หมู่ที่ ๓ 
๓. วัดบ้านหนองหญ้าขาว  หมู่ที่ ๕ 
๔. วัดบ้านฝาง หมู่ที่  ๒ 
๕.  วัดบ้านคู  (มีโบสถ์) หมู่ที่ ๑ 

สำนักสงฆ์ ๑    แห่ง 
๑. สำนักสงฆว์ัดป่าบ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๖   

     ๒) ประเพณีและงานประจำปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 

-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 

-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 

-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   

๓) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงได้อนุรักษ์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอ

เสื่อจากต้นกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   

  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาท้องถิ่น  ๑๐ % พูดภาษาอีสาน 

๔) สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือน

และเหลือเอาไว้จำหน่วยบ้าง ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าฝ่ายและผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ทำ

จากไม้ไผ่   กลุ่มทำตะกร้า และกลุ่มทำข้าวอินทรีย์  
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 ๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑) น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำจากบึงแท่น ซึ่งจะต้องนำมาผ่าน
กระบวนการของระบบประปา สามารถนำขึ้นมาใช้พอเพียง  

๒) ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงมีป่าชุมชนซึ่งมีการอนุรักษ์และบวชป่า 
๓) ภูเขา  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงไม่มีภูเขา 
๔) คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่
อาศัย  ร ้านค้า  สถานประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพ ื ้นที ่ เพ ียงเล ็กน ้อยที ่ เป ็นพื ้นที ่สาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศท่ีไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วน
เป็นดินเค็ม  น้ำใตด้ินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ำกร่อย  ไม่สามารถท่ีจะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้
ได้ ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอื่น  และน้ำฝน   น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่
เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น  เพราะพื้นที ่ส่วนมากเป็นของ
ประชาชน    ปัญหาด้านขยะ  ประชาชนมีการจัดการขยะกันเอง  การแก้ไขปัญหาส่งเสริมการคัดแยกขยะในแต่
ละหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการคัดแยกขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ 

ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  
ฯลฯ   
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ส่วนที่ ๒ 

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
๑. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย ๒๕๘๐ 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

๑. ความม่ันคง 

๑.๑ การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก ประเทศและ
มีความม่ันคงในทุกมีติ ทั้งมีติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง  

๑.๒ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 

๑.๓ สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ มั่นคง มี
งานและรายได้ที่มั่นคง มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  

๑.๔ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 

๒. ความม่ังคั่ง 

๒.๑ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความ
เหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม 

๒.๒ เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็น จุดสำคัญของ
การเชื่อมโยงในภูมีภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 

๒.๓ มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง
การเงิน และทุนอ่ืนๆ 

 ๓. ความย่ังยืน 

๓.๑ การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดย ไม่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 

๓.๒ มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก  

๓.๓ คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนในสังคมยืดถือ และปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม 

“ประเทศชาติมั่ นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ พัฒ นาอย่างต่อ เนื่ อง สั งคมเป็ นธรรม ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมีติ พัฒนาคนในทุกมีติและในทุก ช่วงวัยให้
เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็น มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความม่ันคง 

เพ่ือบริหารจัดสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยใน ทุกระดับ 
และทุกมีติ 

เป้าหมาย ๒๐ ปี 

เป้าหมายที่ ๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข 

เป้าหมายที่ ๒ บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมีติและทุกระดับ 

เป้าหมายที่ ๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อมใน การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม ระหว่าง
ประเทศ 

เป้าหมายที่ ๕ การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 

๑. ความสุขของประชากรชาวไทย  

๒. ความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ 

๓. ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง 

๔. บทบาทและการยอมรับในการด้านความมั่นคงของประเทศไทยในประชาชนระหว่างประเทศ  

๕. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นหลัก 

๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ 

๑.๑ พัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่อง ความม่ันคง 
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

๑.๒ พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
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๑.๓ พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุขทีมี่
เสถียรภาพและมีธรรมาภิบาลเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

๑.๔ พัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความม่ันคงที่ 

สำคัญ 

๒. ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  

  ๒.๑ แก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  

  ๒.๒ ติดตาม เผ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่  

  ๒.๓ สร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

  ๒.๔ รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทาง 

ทะเล 

๓. พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ  

    ๓.๑ พัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ  

  ๓.๒ พัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้ง ภาครัฐและ ภาค
ประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมีติทุกรูปแบบ และทุกระดับ 

๓.๓ พัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ  

๔. บูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมีใช่ 

ภาครัฐ 

๔.๑ เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 

๔.๒ เสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมีภาค 

๔.๓ ร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมีภาค โลกรวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มีใช่ 

ภาครัฐ 

๕. พัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบบูรณาการ 

๕.๑ พัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความ มั่นคงแบบ
องค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 

๕.๒ บริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนาประเทศในมีติอ่ืน ๆ  

๕.๓ พัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมีติ ควบคู่กับการขยายโอกาสในประเทศไทยในเวทีโลก 

เป้าหมาย ๒๐ ปี 

เป้าหมายที่ ๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  

เป้าหมายที่ ๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

ตัวช้ีวัดเปา้หมาย 

๑. รายไดป้ระชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้  

๒. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  

๓. การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  

๔. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นหลัก 

๑. การเกษตรสร้างมูลค่า 

๑.๑ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ส่งเสริมการนำอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมีปัญญาท้องถิ่นของไทยมาเป็น ผลิตภัณฑ์
การเกษตร 

๑.๒ เกษตรปลอดภัย ให้ความรู้ สนับสนุนกลไกตลาด เปลี่ยนผ่านสู่เกษตรอินทรีย์  

๑.๓ เกษตรชีวภาพ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม ฐานทรัพยากรชีวภาพ  

๑.๔ เกษตรแปรรูป เพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรพรีเมี่ยม  

๑.๕ เกษตรอัจฉริยะ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา  

๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  

๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ  

๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  

๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  

๒.๔ อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์  

๒.๕ อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ  

  ๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว  

๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  

๓.๒ ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 

๓.๓ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  
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๓.๔ ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ  

๓.๕ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค  

๔. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

๔.๑ การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ  

๔.๒ การสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

๔.๓ การเพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 

๔.๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่  

๔.๕ การรักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค  

๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  

๕.๑ การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ  

๕.๒ การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน  

๕.๓ การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด  

๕.๔ การสร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล  

๕.๕ การปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

คนไทยในอนาคตมีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะ สื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และมีคุณธรรม 

เป้าหมาย ๒๐ ปี 

เป้าหมายที่ ๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  

เป้าหมายที่ ๒ คนไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 

๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  

๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

๓. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็นหลัก 

๑. ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

๑.๑ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 

๑.๒ การบูรณาการเรื่องความชื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนใน 

สถานศึกษา 

๑.๓ การสร้างความเข้มแข็ง ในสถาบันทางศาสนา  

๑.๔ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  

๑.๕ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  

๑.๖ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม  

๑.๗ การส่งเสริม ให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

๒. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

๒.๑ ชว่งการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ 

๒.๒ ชว่งวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษ 

ท ๒๑ 

๒.๓ ชว่งวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการ 

ของตลาด 

๒.๔ ชว่งวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ  

๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 

๓.๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

๓.๔ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๓.๕ การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของ ประเทศ
ไทยในภูมีภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 

๓.๖ การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  

๓.๗ การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  

๔. ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
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๔.๑ การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่
ระดับปฐมวัย 

๔.๒ การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมสำหรับผู้มี 
ความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 

๔.๓ การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและ พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  

  ๕. เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะทีดี่  

๕.๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  

๕.๒ การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  

๕.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะทีดี่  

๕.๔ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี  

๕.๕ การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่  

  ๖. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

๖.๑ การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

๖.๒ การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและ
ชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

๖.๓ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกท้องเรียน  

๖.๔ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

  ๗. เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ  

๗.๑ การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาชั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  

๗.๒ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ  

๗.๓ การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 

๗.๔ การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมีติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ สังคม 
เพ่ือโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

เป้าหมาย ๒๐ ปี 

เป้าหมายที่ ๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมีติ 

เป้าหมายที่ ๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้าเป็น กำลังของ
การพัฒนาประเทศในทุกระดับเพื่อความสมานฉันท์ 

เป้าหมายที่ ๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิน่ในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการ ตนเองเพ่ือ
สร้างสังคมคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 

  ๑. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร  

๒. ความก้าวหน้าของการพัฒนากำลังคน 

๓. ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี 

๔. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ประเด็นหลัก 

  ๑. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมีติ  

๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  

๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค  

๑.๓ กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 

๑.๔ เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่ม สร้างสรรค์ มี
ความปลอดภัยในการทำงาน 

๑.๕ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม  

๑.๖ ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง  

๑.๗ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มี รายได้น้อย
และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

๑.๘ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง  

  ๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

๒.๑ พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมีภาค  

๒.๒ กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมีติต่างๆ  
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๒.๓ จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถตอบสนอง ต่อสังคม
สูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

๒.๔ ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไกการ 
บริหารงานในระดับภาคกลุ่มจังหวัด 

๒.๕ สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

๒.๖ การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่  

  ๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

๓.๑ สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึง พลังของ
ภาคส่วนต่างๆ 

๓.๒ การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

๓.๓ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาค 

ประชาชน 

๓.๔ ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม  

๓.๕ สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

๓.๖ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล  

  ๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการวัดการตนเอง  

๔.๑ ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ 
ครอบครัว การเงินและอาชีพ 

๔.๒ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง 

๔.๓ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน  

๔.๔ สร้างภูมีคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

คำนึงถึงความยั่งยืนบนฐานของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ ประชาชนให้
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน 

เป้าหมาย ๒๐ ปี 

เป้าหมายที่ ๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปไดใช้ อย่าง
ยั่งยืน มีสมดุล 

เป้าหมายที่ ๒ ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ จากการ
พัฒนาสังคมเศรษฐกจิของประเทศ 
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เป้าหมายที่ ๓ ใช้ประโยชน์และการสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ สมดุลภายใน
ขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

เป้าหมายที่ ๔ ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

เป้าหมายที่ ๕ การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 

๑. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๒. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู  

๓. พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๔. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  

๕. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖ ประเด็นหลัก 

๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

๑.๑ เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ในการ
แข่งขัน 

๑.๒ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด  

๑.๓ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ  

๑.๔ รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๑.๕ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  

  ๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  

 ๒.๑ เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล  

๒.๒ ปรับปรุง ฟ้ืนฟ ูและสร้างใหม่ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ  

๒.๓ ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 

๒.๔ พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

  ๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมีอากาศ  

๓.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

๓.๒ มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ การ
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมีอากาศ 

๓.๓ มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมีอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 

๓.๔ พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 

ภูมีอากาศ 

  ๔. พัฒนาพื้นทีเ่มือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต อย่างต่อเนื่อง 

๔.๑ จัดทำแผนผังภูมีนิเวศเพ่ือการพัฒนา เมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึง พื้นที่
อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมีนิเวศอย่างเป็นเอกภาพ 

๔.๒ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตาม แผนผังภูมี
นิเวศ อย่างยั่งยืน 

๔.๓ จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 

๔.๔ สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ ศิลปวัฒนธรรม 
อัตลักษณ ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

๔.๕ พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม ของทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น 

๔.๖ เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการป้องกัน โรคอุบัติ
ใหม่และอุบัติซ้ำ 

๕. พัฒนาความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๕.๑ พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ  

๕.๒ เพ่ิมผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการ ใช้น้ำให้
ทัดเทียมกับระดับสากล 

๕.๓ พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

๕.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน  

๕.๕ พัฒนาความม่ันคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน ในมีติปริมาณ คุณภาพ ราคาและ
การเข้าถึงอาหาร 

๖. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 

๖.๑ ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 

๖.๒ พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม  
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๖.๓ จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมท่ีสำคัญ 

๖.๔ พัฒนาและดำเนินโครงการ ที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ ด้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยืดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 

เป้าหมาย ๒๐ ปี 

  เป้าหมายที ่๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง ความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

เป้าหมายที่ ๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

  เป้าหมายที่ ๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมีชอบ  

  เป้าหมายที่ ๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 

๑. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  

๒. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ  

๓. ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมีชอบ  

๔. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 

๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว 

โปร่งใส 

๑.๑ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมีภาค  

๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา 

ประยุกตใ์ช้ 

๒.ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก ระดับ ทุก
ประเด็น ทุกภารกิจและทุกพ้ืนที่ 

๒.๑ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  

๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  

๒.๓ ระบบติดตามประเมีนผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ  
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  ๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ เปิดกว้าง ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน ร่วมในการ
พัฒนาประเทศ 

๓.๑ ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 

๓.๒ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

๓.๓ ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล  

  ๔. ภาครัฐมีความทันสมัย 

๔.๑ องค์กรภาครัฐมีความยึดหยุ่นเหมาะสมกับ บริบทการพัฒนาประเทศ  

๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  

        ๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่งยึดหลักคุณธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมือ 

อาชีพ 

๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม  

๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม เส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมีชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต  

๖.๑ ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มีชอบ  

๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและความชื่อสัตย์สุจริต  

๖.๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมีชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรมและ ตรวจสอบได้ 

๖.๔ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ  

  ๗. กฎหมายมีความสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จำเป็น 

๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง 

๗.๒ มีกฎหมายเท่าที่จ่าเป็น 

๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้ 

กฎหมาย 

๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

๘.๑ บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพ ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 

๘.๒ ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน ของการค้นหา 
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ความจริง 

              ๘.๓ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ 

ร่วมกัน 

๘.๔ ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน กระบวนการ
ยุติธรรม 

๘.๕ พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

ยึดหลักการ 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 

๒.๑ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีทั้งหมด 
๒๐ ประเด็น ดังนี้ 

๑. การพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมีติ เพื่อยกระดับศักยภาพของ 

ประเทศ 

๒. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

๓. การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการ ยกระดับ
คุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ 

๔. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ 

๕. การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า  

๖. การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมีอากาศและ
ศักยภาพของพ้ืนที่ 

๗. การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ต่อยอดไปสู่ฐานการผลิต และบริการ
ที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขั้น ควบคู่กับการวางรากฐานเพ่ือสร้างและพัฒนาภาค การผลิตและบริการ
สำหรับอนาคต 

๘. การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ 

๙. การสร้างขีดความสามารถในการแช่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เติบโต และ
สนับสนุนภาคการผลิต 

๑๐. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต 

๑๑. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

๑๒. การสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม 



30 
 

๑๓. การฟ้ืนฟพ้ืูนฐานด้านความม่ันคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมของ 

ประเทศ 

๑๔. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมีชอบและการสร้างธรรมาภิบาลใน สังคมไทย 

๑๕. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือขยายขีดความสามารถและ พัฒนา
คุณภาพการให้บริการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพชีวิตของ
ทุกกลุ่มในสังคม 

๑๖. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

๑๗. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่  

๑๘. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 

๑๙. การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและให้สามารถแข่งขันได้  

๒๐. การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ 

๒.๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งฃาติ ฉบับที่ 
๑๒ วัตถุประสงค์ 

๑. มีจริยธรรม ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

๒. มีความมั่นคง ทางเศรษฐกิจและสังคม  

๓. เศรษฐกิจ เข็มแข็ง แข่งขันได้ และมีความยั่งยืน  

๔. รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

๕. การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และทำงานเชิงบูรณาการ 

๖. กระจายความเจริญไปสู่ภูมีภาค 

๗. ผลักดันให้มีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ 

เป้าหมาย 

๑. คนไทยมีคุณลักษณะ ที่มีวินัย มีทัศนคติที่ดีต่อสังคม  

๒. ความเหลื่อมล้ำ ทางด้านรายได้ และความยากจนลดลง  

๓. ระบบเศรษฐกิจ มีความเข้มแข็ง และแข่งขันได้  

๔. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๕ มีความมั่นคง ในเอกราชและอธิปไตย สามัคคีและเพ่ิมความเชื่อมั่นของประเทศ  

๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วม จากประชาชน 

 



31 
 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ 

๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

แนวทางการพัฒนา 
๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ 
๑.๒ พัฒนาศักยภาพคน 
๑.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๑.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
๑.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบจัดการสุขภาพ 
๑.๖ พัฒนาระบบการดูแลสังคมสูงวัย 

๑.๗ สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ 

๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

แนวทางการพัฒนา 

๒.๑ เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

๒.๒ กระจายบริการภาครัฐให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

๒.๓ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน 

๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา  

๓.๑ บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  

๓.๒ พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน  

๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนา  

๔.๑ ฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติ  

๔.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  

๔.๓ การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๔.๔ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

๔.๕ ลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  

๔.๖ แก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๔.๗ พัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
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๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศลู่ความม่ังคั่ง และย่ังยืน  

แนวทางการพัฒนา  

๕.๑ รักษาความมั่นคงภายใน  

๕.๒ เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ  

๕.๓ ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง  

๕.๔ รักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  

๕.๕ บริหารจัดการความมั่นคง เพื่อการพัฒนา 

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ใน
สังคมไทย 

แนวทางการพัฒนา 

๖.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน 

๖.๒ ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ 

๖.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณะได้มาตรฐานสากล 

๖.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่ อปท. 

๖.๕ ป้องกันปราบปรามการทุจริต  

๖.๖ ปฏิรูปกฎหมายให้มีความทันสมัย  

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  

แนวทางการพัฒนา  

๗.๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๗.๒ สนับสนุนการพัฒนาระบบชนส่ง  

๗.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์  

๗.๔ พัฒนาด้านพลังงาน  

๗.๕ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

๗.๖ พัฒนาระบบประปา 
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

แนวทางการพัฒนา 

๘.๑ ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

๘.๒ พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 

๘.๓ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 

๙.๑ การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ 

๙.๒ การพัฒนาเมือง 

๙.๓ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 

๑๐. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

๑๐.๑ ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ 

๑๐.๒ พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ 

๑๐.๓ พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ 

๑๐.๔ ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 

๑๐.๕ เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๑๐.๖ ส่งเสริมความร่วมมือ กับภูมิภาค 

๒.๔ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑. สร้างความรู้ความเช้าใจให้ทุกภาคส่วน 

๒. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผน เฉพาะด้าน 
และแผนปฏิบัติการ 

๓. สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) จัดทำ ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 

๔. ผลักดันให้ภาคเอกชนส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

๕. สร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 

๖. เพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ซัดเจน 

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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๓. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

๓.๑ แผนพัฒนาภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เป้าหมาย ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมีภาคลุ่มแม่น้ำโขง  

  ๑. บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  

  ๒. แกป้ัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  

  ๓. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

๔. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 

๕. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก ภาคกลาง และพ้ืนที่ ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค 

  ๖. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้านในการสร้างความเข้มแข็ง ทาง
เศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

โครงการที่สำคัญ (Flagship Project) 

๑. โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๒. โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี 

๓. โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร อินทรีย์ 

๔. โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 

๕. โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ขอนแก่น สกลนคร และนครพนม 

๓.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสมีา ชัยภูมี บุรีรัมย์ สุรินทร์) 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔) ฉบับทบทวน ปี 
พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออก 
เฉียง เหนือตอนล่าง ๑ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๔๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๔๖๒โดยสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 

๑. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  

๒. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 

๓. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง  

๔. เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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พันธกิจ (Mission) 

๑. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 

๓. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 

๔. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 

๖. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ไดร้ับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 

๗. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน 

๘. ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 

เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ระยะ ๕ ปี 

จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ มี
เศรษฐกิจที่สำคัญ ๓ ลำดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ ๒๓ รองลงมาเป็นภาค เกษตรกรรม มีสัดส่วน
ร้อยละ ๑๘ และภาคการค้าร้อยละ ๑๔ มีพ้ืนที่การเกษตรร้อยละ ๖๘.๑๔ ของพ้ืนที่ของ กลุ่มจังหวัด ประชากรส่วนใหญ่
อยู่ในวัยแรงงาน ร้อยละ ๑๖.๘๔ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพทาง การเกษตรที่โดดเด่น ได้แก่ ข้าว มัน
สำปะหลัง อ้อย โคเนื้อ โคนม ไก่ แพะ แกะ มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่ หลากหลาย ทั้งท่องเที่ยวธรรมชาติ นิเวศ 
อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา มีแหล่ง ท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหม 
และในขณะเดียวกันก็มีปัญหาในเรื่องการชาดแคลนน้ำ เพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ราคาผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่ำ ลัดส่วนคนยากจน ร้อยละ ๑๒.๙ รายได้เฉลี่ยครัวเรือน/ปี ๒๕๐,๖๓๒ บาท หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน/ปี 
๒๐๐,๒๑๗.๐๘ บาท มีความไม่เสมอภาค ด้านรายได้ (Gino coefficient) สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ จึงกำหนดเป้าหมาย
การพัฒนาในการเป็น 

“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและสังคมเป็นสุข” 

โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้ 

๑. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงขึ้นมาตรฐานอินทรีย์ ในภาค
การเกษตรทั้งพืชและสัตว์ โดยมีการนำนวัตกรรมในพ้ืนที่มาช่วยให้เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกร รุ่นใหม่ (Smart 
Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมีปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการ
ดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

๒. พัฒนาการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ ทั้งน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ำเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอ 
ตลอดปี โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำให้อยู่ในพื้นที่ หรือการขยายพื้นที่รับน้ำ การกระจายน้ำไปยังพื้นท่ี 

๓. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากขึ้นในพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบครบ วงจรใน
พ้ืนที่ โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ที่กำหนดให้กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัด นครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลาง
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อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร 

๔. ส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาคการเกษตร และนอก
ภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว 

๕. สร้างมูลค่าเพ่ิมในสาขาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้าน โครงสร้าง
พ้ืนฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์จากระบบ Logistic ที่รัฐบาลไว้
วางรากฐานไว้ให้ การสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการ สร้างการตลาดให้เป็นที่รู้จักใน
วงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด 

๖. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือ
สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพ่ือให้สืบทอดไปยังรุ่น ลูกหลาน และ
การเพ่ิมศักยภาพของเด็ก เพ่ือให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต 

ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม ๓ ประเด็น คือ 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขนัเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 

แนวทางการพัฒนา 

๑.๑ พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตร 

๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 

๑.๓ ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 

๑.๔ ยกระดับสินค้าเกษตรเช้าสู่ระบบมาตรฐาน 

๑.๕ ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๖ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน 

๑.๗ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 

๑.๘ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจำหน่าย 

๑.๙ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร 

๑.๑๐ ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย 

๒. เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น 
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แนวทางการพัฒนา 

๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 

๒.๒ พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 

๒.๓ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

๒.๔ สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 

๒.๕ พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 

๒.๖ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

๒.๗ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง 

๒.๘ ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน 

๒.๙ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 

๒.๑๐ ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด  

๒.๑๑ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ  

๒.๑๒ ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม  

๒.๑๓ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น  

๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข 

แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  

๓.๒ ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง  

๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นสำคัญ  

๓.๕ ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็ง 

๓.๓ แผนพัฒนาจังหวัด ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

๑. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค  

๒. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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๓. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔. เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความม่ันคง เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ  

๕. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

“ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมีภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคม
คุณภาพสูง” 

ตัวซ้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา 

๑) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔  

๒) ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปี (GPP per capita) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔  

๓) รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๔  

๔) ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง (%) 

๕) ค่าดัชนีความสุขของประชากรในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 

๖) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

๑) สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีด ความสามารถ 
การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค  

๓) พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

๔) เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๕) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดส้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน  

๖) ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ 
Art City / Safe City) 

 

 

 

 

 

 



39 
 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

๑. ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทาง
พระราชดำริ 

๑. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพ่ือแก้ไขและป้องกัน ปัญหา
อุทกภัยอย่างเป็นระบบตามแนวทางพระราชดำริ เข่น การ บริหารจัดการ 
“นำ้” เตรียมรับมือ “สู่ภัยแล้ง” 

๒. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิต ๑. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนที่มีคุณภาพ และมีสติปัญญา รอบรู้ 
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
๒. ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนา คุณภาพชีวิต
ให้กับผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 
๓. พัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น สาธารณสุข สร้าง
สุขภาพประชาชน “๓อ.๒ส.” (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ 
ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
๔. ส่งเสริมงานป้องกันแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

๕. ทำนุบำรุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ๑. ส่งเสริม สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และบริการ ยกระดับมาตรฐานการ
ผลิต และพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพ่ิมปริมาณคุณภาพการผลิต 
ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมช่องทาง
การตลาด ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร และเครือข่ายเกษตรกร เร่งรัดสร้าง
อาชีพเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชน 
๒. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ 
๓. บริหารจัดการน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดิน สร้างโครงข่ายน้ำ 
เพ่ือการเกษตร น้ำสะอาเพ่ืออุปโภคบริโภค 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมือง ๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้
ครอบคลุมทั่วถึง 
๒. บำรุงรักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการจัดสรร
ที่ดีมีคุณภาพ  
๓. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริม
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
๔. ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ในการพัฒนา
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
๕. สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา บำรุงสถานที่สำหรับกีฬา การท่องเที่ยว และ
สุขภาพ จัดให้มีสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 
 
 



40 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

๑. ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  
๒. พัฒนาความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. สนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการจักทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ืออนาคต 
๔. ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
ยกระดับความโปร่งใสในการบริหารงาน 
๕. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
๖. ปรับปรุงโครงสร้างให้กระชับไม่ซับซ้อน 

๕. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์  
การพัฒนาของ อปท. 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  

ฉบับท่ี ๑๒ 
แผนพัฒนาจังหวัด 

๑ .ยุ ท ธศ าสตร์ ด้ าน 
โครงการตามแนวทาง 
พระราชดำริ 

๕.ด้านการสร้างการเติบโตบน 
คุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม 

๔.การเติบโตที่ เป็นมิตรกับ 
สิ่ งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่าง ยั่งยืน 
๙.การพัฒนาภาคเมือง และ
พ้ืนที่ เศรษฐกิจ 

๕.ยกระดับบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและ 
ยั่งยืน 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

๓ .ด้ า น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง  ศั ก ย ภ า พ
ทรัพยากรมนุษย์ 
๔.ด้านการสร้างโอกาสและ
ความ เสมอภาคทางสังคม 

๑.การเสริมสร้างและพัฒนา 
ศักยภาพทุนมนุษย ์
๒.การสร้างความเป็นธรรม
และลด ความเหลื่อมล้ำใน
สังคม 

๔.เสริมสร้างความมั่นคงใน
การ พัฒนาคนและชุมชน
อย่างมี  คุณภาพตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

๓ .ยุ ท ธศ าสตร์ ด้ าน 
พัฒนาเศรษฐกิจ 

๒.ด้านการสร้างความสามารถ
ใน การแข่งขัน 
๕.ด้านการสร้างการเติบโตบน 
คุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม 

๔.การเติบโตที่ เป็นมิตรกับ 
สิ่ งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่าง ยั่งยืน 
๙.การพัฒนาภาคเมือง และ
พ้ืนที ่เศรษฐกิจ 

๒.ยกระดับการท่องเที่ยว ที่ 
หลากหลายเชื่อมต่อภาคและ 
ภูมิภาค 
๓.พัฒนานวัตกรรมการผลิต 
การ แปรรูปสินค้าและเกษตร 
ปลอดภัยและอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 
๕.ยกระดับบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและ 
ยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์  
การพัฒนาของ อปท. 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  

ฉบับท่ี ๑๒ 
แผนพัฒนาจังหวัด 

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการ 
พัฒนาเมือง 

๒.ด้านการสร้างความสามารถ
ใน การแข่งขัน 
๓.ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้าง ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
๕.ด้านการสร้างการเติบโตบน 
คุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม 

๔.การเติบโตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่าง ยั่งยืน 
๗.การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ 
๙.การพัฒนาภาคเมือง และ
พ้ืนที่ เศรษฐกิจ 

๑.เสริมสร้างระบบโครงสร้าง 
พ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่าย 
คมนาคมแห่งอนาคต และ
เพ่ิม ขีดความสามารถการค้า 
การ ลงทุนและเศรษฐกิจ 
๕.ด้านการสร้างการเติบโต
บน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อ สิ่งแวดล้อม 
๖.ยกระดับการบริหารจัดการ 
ภาครัฐรองรับการพัฒนาเมือง 
และสังคมคุณภาพสูง 

๕ .ยุ ท ธศ าสตร์ ด้ าน 
พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร 
บริหารจัดการภาครัฐ 

๑.ด้านความมั่นคง 
๖.ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนา ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

๖.การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิ ชอบและ         
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

๖.ยกระดับการบริหารจัดการ 
ภาครัฐรองรับการพัฒนาเมือง 
และสังคมคุณภาพสูง 

 

๖. กรอบการประสานโครงการพัฒนา 

กรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด กำหนดกรอบการประสานโครงการ พัฒนา

ที่มาจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการพัฒนาระหว่างองค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยดำเนินการตามประกาศ คณะกรรมการการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการ จัดระบบบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑. โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ ๒ แห่งขึ้นไปได้ประโยชน์และได้ ทำการตกลง
กันไว้ 

หมายถึง โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ ๒ แห่งขึ้นไปจะต้องดำเนินการ ร่วมกัน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ในการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด 

๒. ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนา 
หมายถึง โครงการพัฒนาที่มีขนาดของโครงการใหญ่ ใช้งบประมาณจำนวนมากและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้ โดยโครงการดังกล่าวอาจส่งผลในภาพรวมของการพัฒนาในระดับจังหวัด 

๓. ความซับซ้อนของโครงการ ที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ 
หมายถึง โครงการพัฒนาที่ต้องใช้เทคนิคในการดำเนินการตามโครงการค่อนข้างสูง หรือเป็นโครงการ

พัฒนาที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการกำกับดูแลหรือเป็นที่ ปรึกษาในการดำเนินโครงการถึงจะบรรลุผลตาม
เป้าหมายของโครงการ 
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๔. โครงการที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และสภาพภูมิสังคม 
หมายถึง โครงการพัฒนาที่ ดำเนินการแล้วอาจส่ งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  และ 

สภาพแวดล้อมทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิสังคม วัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
สภาพความเป็นอยู่ตามปกติของประชาชนในวงกว้างเกินพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด 
หมายถึง การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดในวงกว้าง เซ่น อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ ไฟป่า ที่

องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นจะต้องร่วมมือป้องกันภัยดังกล่าว หรือภัยอันเกิดจากการกระทำของ มนุ ษย์ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน การก่อความไม่สงบ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตัดไม้ ทำลายป่า หรือภัยอันเกิดจากยา
เสพติด เป็นต้น 

๖. อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการหรืออำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมายถึง การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น ตามที่

กฎหมายกำหนด 

๗. องค์ประกอบอ่ืนๆ ของสภาพพื้นที่ตามความจำเป็น 

   หมายถึง ความแตกต่างในด้านสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และชีวภาพ ที่
ส่งผลให้การดำเนินโครงการพัฒนาต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพดังกล่าวตามความจำเป็น 

 



 

43 
 

 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 
           องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น
จุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลสำพะเนียงเป็นตำบลขนาดเล็กที่มี
ประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและ
มีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้ 

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง 
“      ศูนย์กลางการให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็ว   

สานต่อแนวทางพระราชดำริ  ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ยึดม่ันธรรมาภิบาล  ทำงานเป็นทีม รักษาความสงบปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ส่งเสริมการศึกษา กีฬาและการมีส่วนร่วม” 
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น (MISSION) 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
1. พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน 
2. พัฒนา แหล่งน้ำเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยอย่างถาวร สนับสนุนโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน พร้อม

ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และรักษาสิ่งแวดล้อม  
3. พัฒนาระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และกล้อง CCTV เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน 
4. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
5. ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
6. พัฒนา ส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน เพ่ือ

สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา และต้านยาเสพติด 
    7. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ พร้อมส่งเสริมแหล่งเงินทุนชุมชน 

และพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐาน  
8. พัฒนาการสร้างหลักประกันชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรกรรมปลอดภัย 
9. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
10. สนับสนุนส่งเสริมด้านพลังงานทดแทน  

  11. พัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการเรื่องขยะมูลฝอย เพ่ือเป็นตำบลปลอดขยะ  
  12. พัฒนา ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ของตำบลวังหิน ให้สวยงาม  มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม 

และน่าอยู่  
   13. พัฒนาส่งเสริม ปรับปรุง การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิ

บาล  เพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
   14. ก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวกับภารกิจอำนาจ

หน้าที่ที่เพ่ิมข้ึน เพ่ืออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน 
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 2.2 ยุทธศาสตร์องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 
 ๑.ยุทธศาสตร์ด้าน โครงการตามแนวทางพระราชดำริ 
 ๒.ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๓.ยุทธศาสตร์ด้าน พัฒนาเศรษฐกิจ 
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาเมือง 
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้าน พัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ 

2.3 เป้าประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ขุดลอกแหล่งน้ำ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดิน 
3. เพื่อติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กได้รับการพัฒนาทักษะทั้ง  4  ด้าน 
5. ส่งเสริม สนับสนุน  ให้มีการธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณี 
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น 
7. สนับสนุน  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็งเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน    กลุ่ม
อาชีพมีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน 
8. เพ่ือพัฒนาการสร้างหลักประกันชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรกรรมปลอดภัย 
9.  เพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
10. สนับสนุนส่งเสริมด้านพลังงานทดแทน  
11. พัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการเรื่องขยะมูลฝอย เพ่ือเป็นตำบลปลอดขยะ  
12. พัฒนา ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ของตำบลวังหิน ให้สวยงาม  มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม และน่าอยู่  
13. พัฒนาส่งเสริม ปรับปรุง การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือ
อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
14. ก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวกับภารกิจอำนาจหน้าที่ที่
เพ่ิมข้ึน เพ่ืออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน 
2.4 ตัวชี้วัด 
1. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณปูการมีมาตรฐานและครอบคลุมทกุพื้นที่  
2. มแีหลง่น้ำเพียงพอในการอุปโภค บริโภค 
3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครบทุกพื้นที่ 
4. เด็กได้รับการพัฒนาทักษะทั้งครบทั้ง  4  ด้าน 
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณี 
6. ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น 
7. สนับสนุน  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็งเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน    กลุ่ม
อาชีพมีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน 
8. ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรกรรมปลอดภัยในการดำรงชีพ 
9.  คุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสมีความเป็นอยู่ดีขึ้น 
10. ประชาชาชนลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
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11. ประชาชนมีความเข้าใจในการจัดการขยะต้นทางในครัวเรือน  
12. ตำบลมีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม และน่าอยู่  
13. การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ืออำนวยความสะดวกและ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 60 
14. องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงมีสำนักงานและบุคลากรเพียงพอในการรองรับกับภารกิจอำนาจหน้าที่ที่เพ่ิมข้ึน 
เพ่ืออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน 
2.5 ค่าเปา้หมาย 
1. ประชาชนมรีะบบสาธารณูปโภคและสาธารณปูการเพ่ิมขึ้นและมมีาตรฐาน 
2. ประชาชนมคีวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ประชาชนเข้าถงึบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
4. ประชาชนได้รว่มกิจกรรมส่งเสรมิประเพณีและวฒันธรรมของท้องถิ่น 
5. ประชาชนเข้าถงึการบรกิารทางสาธารณสุขมีสุขภาพแข็งแรง 
6. ประชาชนมรีายได้เพิ่มขึน้ มีทกัษะในการประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้น 
7. ประชาชนมคีุณภาพชีวติที่ด ี
8. การบริหารจัดการขององค์การบริหารสว่นตำบลมีผลการปฏิบตัิงานทีม่ีประสิทธภิาพ 
9. ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมได้รับการฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์ 
10. ประชาชนมีส่วนรว่มในกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ 
2.6 กลยุทธ ์
๑.ยุทธศาสตร์ด้าน โครงการตามแนวทางพระราชดำริ 
แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพ่ือแก้ไขและป้องกัน ปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบตามแนวทางพระราชดำริ 
เข่น การ บริหารจัดการ “น้ำ” เตรียมรับมือ “สู่ภัยแล้ง” 
๒. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิต     
แนวทางการพัฒนา 
๑. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนที่มีคุณภาพ และมีสติปัญญา รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
๒. ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดี
ขึ้น 
๓. พัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น สาธารณสุข สร้างสุขภาพประชาชน “๓อ.๒ส.” (อาหาร ออกกำลัง
กาย อารมณไ์ม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
๔. ส่งเสริมงานป้องกันแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
๕. ทำนุบำรุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
๓.ยุทธศาสตร์ด้าน พัฒนาเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริม สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และ
บริการ ยกระดับมาตรฐานการผลิต และพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพิ่มปริมาณคุณภาพการผลิต ส่งเสริมการเกษตร
ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มช่องทางการตลาด ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร และเครือข่ายเกษตรกร 
เร่งรัดสร้างอาชีพเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชน 
๒. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ 
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๓. บริหารจัดการน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดิน สร้างโครงข่ายน้ำ เพื่อการเกษตร น้ำสะอาเพ่ืออุปโภคบริโภค          
4. ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาเมือง 
แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง 
๒. บำรุงรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการจัดสรรที่ดีมีคุณภาพ  
๓. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมศีลธรรมอันดีของประชาชน 
๔. ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
๕. สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา บำรุงสถานที่สำหรับกีฬา การท่องเที่ยว และสุขภาพ จัดให้มีสวนสาธารณะ และสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 
5. ยุทธศาสตร์ด้าน พัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ  
แนวทางการพัฒนา 
๑. ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  
๒. พัฒนาความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. สนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการจักทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ืออนาคต 
๔. ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยกระดับความโปร่งใสในการบริหารงาน 
๕. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
๖. ปรับปรุงโครงสร้างให้กระชับไม่ซับซ้อน 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
      องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง โดยคณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง พนักงานและ
เจ้าหน้าที่ในทุกส่วนงาน ได้มีการดำเนินการต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ 
ตามท่ีกำหนดไว้ในนโยบายและแผนพัฒนา เพ่ือให้ประชาชนในตำบลวังหินได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิต มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีการพัฒนาในด้านการศึกษา ด้านสุขภาพและสาธารณสุข เป็นต้น 
 1. การดำเนินการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน 
1.2 พัฒนา แหล่งน้ำเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยอย่างถาวร สนับสนุนโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน พร้อม

ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และรักษาสิ่งแวดล้อม  
1.3 พัฒนาระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และกล้อง CCTV เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน 

       2. การดำเนินการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 
2.1 พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2.3 พัฒนา ส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน เพ่ือ

สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา และต้านยาเสพติด 
    2.4 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ พร้อมส่งเสริมแหล่งเงินทุนชุมชน 

และพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐาน  
2.5 พัฒนาการสร้างหลักประกันชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรกรรมปลอดภัย 
2.6 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
2.7 สนับสนุนส่งเสริมด้านพลังงานทดแทน  

        3. การดำเนินการด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
3.1 พัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการเรื่องขยะมูลฝอย เพ่ือเป็นตำบลปลอดขยะ  
3.2 พัฒนา ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ของตำบลวังหิน ให้สวยงาม  มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม 
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และน่าอยู่  
 

        4. การดำเนินการด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
4.1 พัฒนาส่งเสริม ปรับปรุง การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

เพ่ืออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
4.2 ก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวกับภารกิจอำนาจ

หน้าที่ที่เพ่ิมข้ึน เพ่ืออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน 
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
๑.ยุทธศาสตร์ด้าน โครงการตามแนวทางพระราชดำริ 
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓.ยุทธศาสตร์ด้าน พัฒนาเศรษฐกิจ 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาเมือง 
๕. ยุทธศาสตร์ด้าน พัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ        
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๑ ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 
  ผลการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง  ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนการ
ดำเนินงาน  ที่ผ่านมาเน้นการสร้างความเจริญให้ท้องถิ่นในด้านความจำเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต  ด้วยการกระจาย
การพัฒนาด้านโครงสร้างโดยเฉพาะ  ถนน  ไฟฟ้า  ท่อระบายน้ำ  และส่งเสริมพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ได้แก่  สวัสดิการ
เบี้ยยังชีพ  การกีฬา  การศึกษา  ส่งเสริมวัฒนธรรมภายในท้องถิ่น  และได้เน้นการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
ถึงแม้ว่าการพัฒนาตามแผนที่ผ่านมาเน้นพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมากกว่าด้านอ่ืนๆ ก็ตาม  หากแต่เป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นทั้งสิ้นจากผลการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงได้
สร้างความเจริญเติบโต  ความสะดวกสบายในการให้บริการสาธารณะ  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ  พัฒนาแหล่งน้ำ  
ส่งเสริมการศึกษา  วัฒนธรรม  พัฒนาการเกษตร  ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ  สังเกตได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อผลการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล  และการส่งเสริมประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนามากขึ้น  ซึ่งแนวทางการพัฒนาต่อไปทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนดสัดส่วนการพัฒนาความเจริญ
ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านคุณภาพชีวิต  ด้านแหล่งน้ำ  ด้านพัฒนาอาชีพ  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านบริหารจัดการ  
ควบคู่กันในสัดส่วนที่เหมาะสม 
  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  หลังจากที่ได้จัดทำประชาคมระดับ
หมู่บ้านและระดับตำบล  เพ่ือนำปัญหามาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข  พบว่าประชาชนตำบลสำพะเนียง  ประสบ
ปัญหาดังต่อไปนี้ 

๑. ปัญหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 
๒. ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต   
๓. ปัญหาการคมนาคม   
๔. ปัญหาความยากจน 
๕. ปัญหาด้านการเกษตร   
๖. ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

   
 
 



48 
 

 

ซึ่งแนวโน้มการพัฒนาในอนาคตจะได้ดำเนินการแก้ไขตามแนวทางของปัญหาที่ประชาชนภายในตำบลได้ประสบ
ตามความร้ายแรงและความเร่งด่วน  ปริมาณปัญหา  ขนาดของกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์  เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ต้องการให้ประชาชนมีความอยู่ดีมีสุขโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางของชีวิต 
๓.๒  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น
ด้วยเทคนิค  SWOT Analysis  (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค) 
         ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต  
โดยการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค  SWOT   ดังนี้ 
 
                 จุดแข็ง  (S : Strength) 
   -  ประชาชนร่วมสนับสนุนการพัฒนาในท้องถิ่น โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน เช่น
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
   - มีผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง 
                               - มีเส้นทางคมนาคมสะดวก เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ถนนเจนจบทิศผ่าน 
   -  ตำบลมีแผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการดำเนินงาน 
   -  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับหน่วยราชการอ่ืนในพ้ืนที่ 
   -  มีการมอบอำนาจการตัดสินใจการบริหารงานให้แก่ผู้ปฏิบัติระดับรองลงมา 
   -  มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี 
   -  บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
   -  มีการจัดทำประกาศสร้างจิตสำนึกและจรรยาบรรณพนักงานส่วนตำบล 
   -  มีทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   -  มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล 
   -  มีสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  เช่น ผ้าไหม  เสื่อกก 
   -  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ.รองรับเยาวชนในพื้นท่ี 
   -  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรองรับเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่ 
   -  มีการรายงานผลการติดตามประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                               -  ส่วนราชการออกเป็น  ๔  กอง เพื่อครอบคลุมการดำเนินงานในการให้บริการ 
ประชาชน 

- มีแหล่งน้ำเพียงพอในการอุปโภค บริโภค 
- องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงแหล่งเงินทุนในการส่งเสริมอาชีพ สถาบันการเงิน

ตำบลสำพะเนียง 
                       จุดอ่อน  (W : Weakness) 
   -  งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการพัฒนาในเขตพ้ืนที่ 
   -  ทำเลที่ตั้งห่างไกลกับท่ีว่าการอำเภอและอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมือง 
   -  ขาดการวางระบบฐานข้อมูลที่ดี 
   -  พ้ืนที่การเกษตรส่วนมากเป็นดินเค็มทำให้ผลผลิตทางการเกษตร 
   -  ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในพ้ืนที่ 
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                       โอกาส  (O : Opportunity) 
   - รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
                               - นโยบายของรัฐบาล ให้การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจน สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาในหลายด้านเพ่ือส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน มีการสนับสนุนงบประมาณมาจากภาครัฐ ผนวกกับการพัฒนาตนเองตามแผนแม่บทชุมชน มีกิจกรรมการพัฒนา
หลากหลาย 

-  องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แก่นักเรียน  
นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 
   -  องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงสามารถพัฒนาและปรับปรุงพื้นท่ีภายในตำบลให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวได้ 
                               - ประชาชนสามารถรวมกลุ่มเพ่ือดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปแบบกลุ่มอาชีพ 
    

  อุปสรรค  (T : Threat) 
- มีงบประมาณการพัฒนาค่อนข้างจำกัด การดำเนินการโครงการที่เกินศักยภาพของงบประมาณ 

จำเป็นต้องสรรหาแหล่งงบประมาณภายนอก  
- ปัญหาของภัยธรรมชาติ น้ำท่วม ภัยแล้ง 
- สังคมเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร 
- กฎหมายระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทำให้การบริหารงานต้องมีการตรวจสอบมากข้ึน 
- การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าไม่

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
         การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ดังต่อไปนี้ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1. ด้านเส้นทางคมนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงมีเป้าหมายที่จะให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หรือถนนแอสฟัสท์ติดในพ้ืนที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมให้มีความสะดวก และสามารถให้เกษตรกรขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งงบประมาณเทศบาลมีไม่เพียงพอกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน ผู้บริหารจึงต้องขอรับงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ต่อไป 
     2. การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  แต่ไฟฟ้าสาธารณะในหมุ่บ้านยังติดตั้งไม่เพียงพอ 
    3. ประปาในองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง สามารถให้บริการได้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ระบบประปายัง
ไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร จึงควรปรับปรุงระบบประปาเพ่ือให้มีคุณภาพมากขึ้น 
    4. ขุดลอกแหล่งน้ำเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค ซึ่งมีแหล่งน้ำบางแห่งตื้นเขิน 

  2. การดำเนินการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 
1. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
2. ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. พัฒนา ส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน เพ่ือ

สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา และต้านยาเสพติด 
   4. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ พร้อมส่งเสริมแหล่งเงินทุนชุมชน 

และพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐาน  
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            5.  พัฒนาการสร้างหลักประกันชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรกรรมปลอดภัย 
6. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

            7. สนับสนุนส่งเสริมด้านพลังงานทดแทน  
        3. การดำเนินการด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

  1. พัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการเรื่องขยะมูลฝอย เพ่ือเป็นตำบลปลอดขยะ  
  2. พัฒนา ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ของตำบลวังหิน ให้สวยงาม  มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม 

และน่าอยู่  
        4. การดำเนินการด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

 1. พัฒนาส่งเสริม ปรับปรุง การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
เพ่ืออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 

 2. ก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวกับภารกิจอำนาจ
หน้าที่ที่เพ่ิมข้ึน เพ่ืออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ี
เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

       ประเด็นปัญหา 
      1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1. การคมนาคมไม่สะดวก  เนื่องจากถนนที่ใช้สัญจรไปมาบางแห่งชำรุด 
          2. ไฟฟ้าสาธารณะในพ้ืนที่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
          3. แหล่งกักเก็บน้ำตื้นเขิน 
       2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
          1. ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอ 
          2. ปัญหาหนี้สินในครัวเรือน 
          3. ประชาชนว่างงาน เนื่องจากไม่มีอาชีพเสริมรองรับ นอกจากการทำนาก่อให้เกิดการอพยพออกไปหา
งานทำยังต่างถิ่น 
       3. ปัญหาด้านสาธารณสุข 
           1. ในปัจจุบันมีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อในคน  
            2. ปัญหาโรคระบาด  และโรคติดต่อในสัตว์ 
  4. ปัญหาด้านการเกษตร 
           1. ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากแหล่งน้ำจากธรรมชาติมีน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
           2. ผลผลิตจากการทำนา  ตกต่ำ เนื่องจากการระบาดของโรคพืช ศัตรูพืช ภัยแล้ง  และน้ำท่วม 
           3. ปัญหาดินเค็ม 
           4. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 
           5. ต้นทุนในการทำเกษตรกรรมสูงเนื่องจากใช้ปุ๋ยเคมี 
  5. ปัญหาด้านสังคม 
           1. เยาวชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
           2. ผู้สูงอายุอยู่เพียงลำพัง  
           3. วัยแรงงานไปทำงานต่างพ้ืนที่  
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               6. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           1. ประชาชนทิ้งขยะในที่สาธารณะ 
           2.  การบุกรุกที่สาธารณะ 
        7. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร 
          1. อัตราสายบริหารตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีว่างจึงทำให้บุคลากรไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน         
      8. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
          ๑. ขาดสนับสนุนงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 
   ประเด็นความต้องการ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนและสะพานภายในชุมชนและเชื่อมต่อถนนระหว่างชุมชน 
    2. ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชน 
    3. ซ่อมแซมระบบประปาให้ได้มาตรฐาน 
2. ด้านเศรษฐกิจ 
    1. ส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร  และสนับสนุนเงินทุนให้กับกลุ่มอาชีพในการดำเนินกิจการกลุ่ม 
    2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการให้ความรู้รวมถึงการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ ปุ๋ยและการ
กำจัดศัตรูพืชให้กับประชาชน 
3. ด้านสาธารณสุข 
    1. อบรมส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของ การปฏิบัติตนถูกสุขลักษณะ 
    2. ให้ความรู้ในเรื่องโรคติดต่อ  โรคระบาด  
4. ด้านการเกษตร 
    1. ขุดลอกคลอง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 
    2. ก่อสร้างฝาย ซ่อมแซมฝาย 
    3. ให้ความรู้การแก้ไขปัญหาดินเค็ม  
    4. สนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก 
5. ด้านสังคม 
    1. สนับสนุนกิจกรรมด้านนันทนาการและการกีฬา 
    2. สนับสนุนสวสัดิการ กองทุนสำหรับผู้ยากไร้และผู้พิการ 
    3. สนับสนุน ให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องปัญหาและการแก้ไขยาเสพติด 
    4. ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     1. ให้ความรู้การจัดการขยะต้นทาง จัดการขยะในครัวเรือน 
     2. รณรงค์การอนุรักษ์ต้นไม้ในท่ีสาธารณะ 
7. ด้านการเมือง  และการบริหาร 
    1. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารและการปกครอง 
    2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารงานของเทศบาล 
8. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

             1. สนับสนุนงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 
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ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏบิัติ 
 ๑.ยทุธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระ
ราชพระราชดำริ 

งานอนุรักษ์แหล่ง
น้ำและป่าไม้ 

แผนงานการเกษตร 
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
 

กองช่าง สำนักปลัด 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศึกษา 
 

กองการศึกษา กองช่าง 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนงานการเกษตร 

สำนักปลัด กอง
การศึกษา 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง งานด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

สำนักปลัด กองช่าง 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

งานบริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

สำนักปลัด กอง
การศึกษา 

รวม   5  ยุทธศาสตร ์  ๘ แผนงาน   

 



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ 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)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ

1.1 แผนงานการเกษตร 19 52,786,000      19 52,786,000      19 52,786,000      19 52,786,000       19 52,786,000     95 263,930,000      

รวม 19 52,786,000      19 52,786,000      19 52,786,000      19 52,786,000       19 52,786,000     95 263,930,000      

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา 25 10,015,000      25 10,015,000      25 10,015,000      25 10,015,000       25 10,015,000     125 50,075,000        

2.2 แผนงานสาธารณสุข 21 4,770,000       21 4,770,000       21 4,770,000       21 4,770,000         21 4,770,000       105 23,850,000        

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 23 11,090,000      23 11,090,000      23 11,090,000      23 11,090,000       23 11,090,000     115 55,450,000        

2.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9 30,545,000      9 30,545,000      9 30,545,000      9 30,545,000       9 30,545,000     45 152,725,000      

รวม 78 56,420,000      78 56,420,000      78 56,420,000      78 56,420,000       78 56,420,000     390 282,100,000      

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 แผนงานการเกษตร 19 2,170,000       19 2,170,000       19 2,170,000       19 2,170,000         19 2,170,000       95 10,850,000        

รวม 19 2,170,000       19 2,170,000       19 2,170,000       19 2,170,000         19 2,170,000       95 10,850,000        

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านการพัฒนาเมือง

4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 12 2,160,000       12 2,160,000       12 2,160,000       12 2,160,000         12 2,160,000       60 10,800,000        

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 17 23,096,000      17 23,096,000      17 23,096,000      17 23,096,000       17 23,096,000     85 115,480,000      

4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 1,201,000       7 1,201,000       7 1,201,000       7 1,201,000         7 1,201,000       35 6,005,000         

4.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 11 4,804,000       11 4,804,000       11 4,804,000       11 4,804,000         11 4,804,000       55 24,020,000        

4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 75 127,028,200    75 127,028,200    75 127,028,200    75 127,028,200     75 127,028,200    375 635,141,000      

4.6  แผนงานการเกษตร 4 240,000          4 240,000          4 240,000          4 240,000           4 240,000         20 1,200,000         

รวม 126 158,529,200    126 158,529,200    126 158,529,200    126 158,529,200     126 158,529,200    630 792,646,000      

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 22 5,577,000       22 5,577,000       22 5,577,000       22 5,577,000         22 5,577,000       110 27,885,000        

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 450,000          4 450,000          4 450,000          4 450,000           4 450,000         20 2,250,000         

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1,500,000       1 1,500,000       1 1,500,000       1 1,500,000         1 1,500,000       5 7,500,000         

รวม 27 7,527,000       27 7,527,000       27 7,527,000       27 7,527,000         27 7,527,000       135 37,635,000        

รวมท้ังหมด 269     277,432,200    269      277,432,200    269      277,432,200    269     277,432,200     269        277,432,200    1,345 1,387,161,000   

52
ปี 2570

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา(ผ 02)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566 - 2570

องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

รวม  5  ปีปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวพระราชด าริ

1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ

1.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการขุดลอกสระตะคร้อเล็กพร้อมขน

ย้ายดิน บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือกับเก็บน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยงสัตว์และ

อุปโภคบริโภคตลอดปี

ขุดลอกกว้าง 50 ม. ลึก 2 ม.

ยาว 60 ม.

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60

 ของการ

กักเก็บน ้า

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้

ในการเกษตรและ

เลี ยงสัตว์และ

อุปโภคบริโภค

กองช่าง

2 โครงการคลองส่งน ้า (คลองลอย) จากนา

นายอาจถึงสระหนองใหญ่ บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี

 6

เพ่ือกับเก็บน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยงสัตว์และ

อุปโภคบริโภคตลอดปี

กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. 

ยาว 840 ม.

378,000 378,000 378,000 378,000 378,000 ร้อยละ 60

 ของการ

กักเก็บน ้า

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้

ในการเกษตรและ

เลี ยงสัตว์และ

อุปโภคบริโภค

กองช่าง

3 โครงการขุดลอกหางเตยจากบล็อกคอนเวิร์

สถึงฝายเตย บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือกับเก็บน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยงสัตว์และ

อุปโภคบริโภคตลอดปี

กว้าง 40 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก

เฉล่ีย 4 ม.

864,000 864,000 864,000 864,000 864,000 ร้อยละ 60

 ของการ

กักเก็บน ้า

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้

ในการเกษตรและ

เลี ยงสัตว์และ

อุปโภคบริโภค

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สข้ามห้วย

ยางตรงนาลุงนูน ด้านทิศตะวันตกของ

หมู่บ้าน บ้านคู  หมู่ท่ี 1

เพ่ือเป็นเส้นทางสัญจร และกัก

เก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ระบาย

น ้าแก้ปัญหาน ้าท่วม

ขนาดบล็อกคอนเวิร์ส 

1.80x1.80 ม. กว้าง 4 ม. 

จ้านวน 15 ช่อง

2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 ร้อยละ 60

 ของการ

กักเก็บน ้า

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้

ในการเกษตรและ

เลี ยงสัตว์และ

อุปโภคบริโภค

กองช่าง

5 โครงการขุดลอกบึงแท่น บ้านส้าพะเนียงใหม่

 หมู่ท่ี 7

เพ่ือกับเก็บน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยงสัตว์และ

อุปโภคบริโภคตลอดปี

ขุดลอกจ้านวน 987 ไร่  ลึก 2

 ม.

31,584,000 31,584,000 31,584,000 31,584,000 31,584,000 ร้อยละ 60

 ของการ

กักเก็บน ้า

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้

ในการเกษตรและ

เลี ยงสัตว์และ

อุปโภคบริโภค

กองช่าง

6 โครงการขุดลอกล้าห้วยส้าพะเนียง บ้านส้า

พะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7

เพ่ือกับเก็บน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยงสัตว์และ

อุปโภคบริโภคตลอดปี

กว้าง 12-50 ม. ยาว 1,500  

ลึก 2 ม.

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 60

 ของการ

กักเก็บน ้า

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้

ในการเกษตรและ

เลี ยงสัตว์และ

อุปโภคบริโภค

กองช่าง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวพระราชด าริ

1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ

1.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

7 โครงการขุดลอกสระวัดบ้านหนองหญ้าขาว 

บ้านหนองญ้าขาว หมู่ท่ี 5

เพ่ือกับเก็บน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยงสัตว์และ

อุปโภคบริโภคตลอดปี

จ้านวน 13 ไร่ ลึก 2 ม. วางท่อ

 3 จุด

1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 ร้อยละ 60

 ของการ

กักเก็บน ้า

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้

ในการเกษตรและ

เลี ยงสัตว์และ

อุปโภคบริโภค

กองช่าง

8 โครงการขุดลอกคลองส่งน ้า บ้านฝางถึงบ้าน

เก่า บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือกับเก็บน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยงสัตว์และ

อุปโภคบริโภคตลอดปี

กว้าง 10 ม. ยาว 1,800  ม. 

ลึกเฉล่ีย 1.5 ม.

1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 ร้อยละ 60

 ของการ

กักเก็บน ้า

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้

ในการเกษตรและ

เลี ยงสัตว์และ

อุปโภคบริโภค

กองช่าง

9 โครงการขุดลอกสระโคกหนองคอม บ้าน

หนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5

เพ่ือกับเก็บน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยงสัตว์และ

อุปโภคบริโภคตลอดปี

กว้าง 40 ม. ยาว 80  ม. ลึก

เฉล่ีย 4 ม.

512,000 512,000 512,000 512,000 512,000 ร้อยละ 60

 ของการ

กักเก็บน ้า

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้

ในการเกษตรและ

เลี ยงสัตว์และ

อุปโภคบริโภค

กองช่าง

10 โครงการขุดลอกพร้อมดาด คสล.จากบ้าน

นางอารียา มีสัจ ถึงคลองขวาง บ้านซาด หมู่

ท่ี 8

เพ่ือกับเก็บน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยงสัตว์และ

อุปโภคบริโภคตลอดปี

กว้าง 2.5 ม. ยาว 1,600  ม. 

ลึกเฉล่ีย 1 ม. ลาดเอียง 1:1

1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 ร้อยละ 60

 ของการ

กักเก็บน ้า

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้

ในการเกษตรและ

เลี ยงสัตว์และ

อุปโภคบริโภค

กองช่าง

11 โครงการขุดลอกพร้อมดาด คสล.จากนานาย

แสง ถึงถนนเจนจบทิศ บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือกับเก็บน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยงสัตว์และ

อุปโภคบริโภคตลอดปี

กว้าง 2 ม. ยาว 300  ม. ลึก

เฉล่ีย 1 ม. ลาดเอียง 1:1

540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 ร้อยละ 60

 ของการ

กักเก็บน ้า

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้

ในการเกษตรและ

เลี ยงสัตว์และ

อุปโภคบริโภค

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สจุดแสะพาน

ไม้ลงคลองส่งน ้า บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4

เพ่ือเป็นเส้นทางสัญจร และกัก

เก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ระบาย

น ้าแก้ปัญหาน ้าท่วม

ขนาดบล็อกคอนเวิร์ส 

1.80x1.80 ม. กว้าง 5 ม. ยาว

 7 ม.จ้านวน 4 ช่อง

418,000 418,000 418,000 418,000 418,000 ร้อยละ 60

 ของการ

กักเก็บน ้า

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้

ในการเกษตรและ

เลี ยงสัตว์และ

อุปโภคบริโภค

กองช่าง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวพระราชด าริ

1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ

1.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

13 โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ในการ

อุปโภคบริโภคและการเกษตร

 ป้องกันปัญหาการขาดแคลน

น ้าและน ้าท่วม

ขุดธนาคารน ้าใต้ดินตามแบบ 

มาตรฐาน หมู่ท่ี 1 - 12

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้

ในการเกษตรและ

เลี ยงสัตว์และ

อุปโภคบริโภค

กองช่าง

14 โครงการวางท่อจากบึงแท่นถึงสระหนองเต็ง

 บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ในการ

อุปโภคบริโภคและการเกษตร

 ป้องกันปัญหาการขาดแคลน

น ้าและน ้าท่วม

วางท่อขนาด เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 4 นิ ว ยาว 1,700 

เมตร

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้

ในการเกษตรและ

เลี ยงสัตว์และ

อุปโภคบริโภค

กองช่าง

15 โครงการวางท่อจากบึงแท่นถึงสระหนอง

หญ้าขาว บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ในการ

อุปโภคบริโภคและการเกษตร

 ป้องกันปัญหาการขาดแคลน

น ้าและน ้าท่วม

วางท่อขนาด เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง4 นิ ว ยาว 2,000 

เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้

ในการเกษตรและ

เลี ยงสัตว์และ

อุปโภคบริโภค

กองช่าง

16 โครงการขุดคลองดาดจากสระศาลปู่ตาถึง

หนองขนุน บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ในการ

อุปโภคบริโภคและการเกษตร

 ป้องกันปัญหาการขาดแคลน

น ้า

ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 

2,000เมตร ลึก 0.80 เมตร

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้

ในการเกษตรและ

เลี ยงสัตว์และ

อุปโภคบริโภค

กองช่าง

17 โครงการขุดคลองล้อมดอนป่าช้า เพ่ือเป็นแนวกั นเขตท่ีสาธารณะ ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 800 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง

พอใจ

ประชาชนมีท่ี

สาธารณะ
กองช่าง

บ้านคู หมู่ท่ี 1 ประโยชน์ เมตร ลึก 1 เมตร ของ

ประชาชน

ไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวพระราชด าริ

1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ

1.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

18 โครงการวางท่อจุดนา  นายกว้าง  สรสิทธ์ิ 

บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ในการ

อุปโภคบริโภคและการเกษตร

 ป้องกันปัญหาการขาดแคลน

น ้า

วางท่อ จ้านวน 10 ช่อง 

จ้านวน 40 ท่อน พร้อมเทลีน 

คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 20 

เมตร หนา 0.10 ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้

ในการเกษตรและ

เลี ยงสัตว์และ

อุปโภคบริโภค
กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นจุดหัวนานายน้อม

 ช่างเกวียน บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ในการ

อุปโภคบริโภคและการเกษตร

 ป้องกันปัญหาการขาดแคลน

น ้า

ขนาดฝวยน ้าล้น กว้าง 5 เมตร

 ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้

ในการเกษตรและ

เลี ยงสัตว์และ

อุปโภคบริโภค

กองช่าง
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องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.   ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการจัดซื อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา เพ่ือจัดซื อวัสดุอุปกรณ์

การศึกษาใช้เป็นส่ือการเรียน

การสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์     150,000     150,000     150,000     150,000     150,000 จ้านวนของ

วัสดุ

การศึกษา

มีวัสดุการศึกษาท่ี

ทันสมัยและเพียงพอ
กอง

การศึกษา

2 โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่ง

เรียนรู้

เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้าน

ต่างๆเช่น  ด้าน ร่างกายและ

สติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย

และเต็มศักยภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กทั ง  3  ศูนย์ 30,000      30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน

ของศูนย์

เด็กท่ีเป็น

แหล่งเรียนรู้

ศูนย์พัฒนาเด็กทั ง

สามศูนย์เป็นศูนย์ท่ี

ได้มาตรฐาน
กอง

การศึกษา

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต้าบลส้าพะเนียง(ศพด.) และ รร.

อนุบาล อบต.ส้าพะเนียง

เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษาของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กและ รร.อนุบาล

 อบต.ส้าพะเนียง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   3 แห่ง 

และ รร.อนุบาล อบต.ส้า

พะเนียง โดยมีรายละเอียดดังนี 

 ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย

หัว) อัตราคนละ 1,700 บาท/

ปี ค่าหนังสือ อัตราคนละ 200

  บาท/ปี ค่าอุปกรณ์การเรียน 

 อัตราคนละ 200 บาท/ปี ค่า

เคร่ืองแบบนักเรียน  อัตราคน

ละ 300 บาท/ปี  ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน  อัตราคนละ 

430  บาท/ปี

320,000    320,000    320,000    320,000    320,000    จ้านวน

ของ

นักเรียนท่ี

ได้รับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี

เงินในการ

บริหารงานภายใน

สถานศึกษา

กอง

การศึกษา
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งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.   ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริม

พัฒนาการเด็กและเยาวชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนต้าบลส้าพะเนียง

เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาทั ง

ด้านสติ ปัญญา ด้านอารมณ์

และด้านสังคมอย่างเหมาะสม

ตามวัยและเต็มศักยภาพ

เด็กนักเรียนในเขตต้าบลส้า

พะเนียง

100,000     100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนของ

เด็กท่ีเข้า

ร่วมงาน

เด็กรับการพัฒนาทั ง

ด้านสติ ปัญญา ด้าน

อาราณ์และด้าน

สังคมอย่าง

กอง

5 โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ีเพ่ือเสริม

ประสบการณ์เรียนรู้

เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรงในการออก

ทัศนศึกษานอกห้องเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง 50,000      50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนของ

เด็กท่ีออก

ทัศนศึกษา

เด็กได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรงใน

การออกทัศนศึกษา

นอกห้องเรียน

กอง

การศึกษา

6 โครงการปฐมนิเทศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต้าบลส้าพะเนียง

เพ่ือเตรียมความพร้อมเด็กเล็ก

ให้กับผู้ปกครองของเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง       10,000      10,000       10,000       10,000       10,000 จ้านวนของ

เด็กท่ีเข้า

ร่วม

เด็กเล็กมีความพร้อม

ในการเข้าเรียนมาก

ขึ น

กอง

การศึกษา

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษาของ ศพด.อบต.ส้าพะเนียง และ 

รร.อนุบาล อบต.ส้าพะเนียง(ค่าอาหาร

กลางวัน)

เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 

บริหารสถานศึกษาของ ศพด.

อบต.ส้าพะเนียง และ รร.

อนุบาล อบต.ส้าพะเนียง

(ค่าอาหารกลางวัน)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั ง 3 ศุนย์

 และ รร.อนุบาล.อบต.ส้า

พะเนียง

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 จ้านวน

ของศูนย์

พัฒนาเด็ก

เล็กท่ีได้รับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี

เงินในการ

บริหารงาน ภายใน

สถานศึกษา

กอง

การศึกษา

8 ค่าอาหารเสริม(นม) ส้าหรับ ศพด. อบต.ส้า

พะเนียง ,รร.อนุบาล อบต.ส้าพะเนียง และ 

รร.สังกัดสพฐ.

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ซื ออาหารเสริม(นม) เงิน

อุดหนุนส้าหรับสนับสนุน

อาหารเสริม(นม)ของศพด.

และรร.ในสังกัดสพฐ.

ศพด.ทั ง 3 ศูนย์ ,รร.อนุบาล.

อบต.ส้าพะเนียง และ รร.

สังกัดสพฐ.ในเขต

880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 จ้านวน

ของศูนย์

พัฒนาเด็ก

เล็กและ

โรงเรียนท่ี

ได้รับ

เด็กนักเรียนได้รับ

อาหารเสริมนม

อย่างท่ัวถึง กอง

การศึกษา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.   ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

9 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสพฐ.

ในเขตพื นท่ี อบต.ส้าพะเนียง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนสังกัดสพฐ.

โรงเรียนสังกัดสพฐ.ในเขต

องค์การบริหารส่วนต้าบลส้า

พะเนียง

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ้านวนของ

โรงเรียนท่ี

ได้รับ

เด็กนักเรียนได้รับ

อาหารกลางวัน

อย่างท่ัวถึง

กอง

การศึกษา

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. เพ่ือจัดสภาพแวดล้อม ศพด.

ให้สะอาดสวยงามเป็นแหล่ง

เรียนรู้

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.ทั ง 3 

ศูนย์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง

พอใจของ

ผู้ปกครอง

สภาพแวดล้อมของ 

ศพด.น่าอยู่ สะอาด
กอง

การศึกษา

11 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด. เพ่ือให้อาคาร ศพด.มีความน่า

อยู่และม่ันคง

ปรับปรุงอาคาร ศพด.ทั ง 3 

ศูนย์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง

พอใจของ

ผู้ปกครอง

สภาพแวดล้อมของ 

ศพด.น่าอยู่ สะอาด 

ปลอดภัย และม่ันคง

กอง

การศึกษา

12 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น เพ่ือให้เด็กมีพื นท่ีเล่นเคร่ือง

เล่นท่ีเหมาะสม

ก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อม

อุปกรณ์เด็กเล่น

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึง

พอใจของ

เด็ก

เด็กเล็กมีสนามเด็ก

เล่นท่ีเหมาะสม
กอง

การศึกษา

13 โครงการปรับปรุงห้องน ้า ศพด. เพ่ือให้เด็กมีห้องน ้าใช้และ

ขนาดท่ีเหมาะสมส้าหรับเด็ก

ปรับปรุงห้องน ้า ศพด.ตาม

แบบมาตรฐานทั ง 3 ศูนย์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง

พอใจของ

เด็ก

เด็กเล็กมีห้องน ้าใช้

และขนาดท่ีเหมาะสม
กอง

การศึกษา

14 โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพ่ือให้ประชาชนได้มีศูนย์การ

เรียนรู้

สร้างศูนย์การเรียนรู้จ้านวน 1

 แห่ง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมีศูนย์การ

เรียนรู้
กอง

การศึกษา

15 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้เด็กได้มีพัฒนาการท่ี

เหมาะสม

จัดกิจกรรมวันเด็กส้าหรับเด็ก

ในเขตพื นท่ีต้าบลส้าพะเนียง

100,000 100,000 100,000 100,000 200,000 จ้านวน

เด็กท่ีเข้า

ร่วม

เด็กในพื นท่ีมี

พัฒนาการท่ี

เหมาะสมตามวัย

กอง

การศึกษา
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.   ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

16 โครงการเข้าค่ายเยาวชน เพ่ือให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้

เป็นประโยชน์

เยาวชนในต้าบลส้าพะเนียง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน

ผู้เข้าร่วม

เยาวชนตะหนักถึง

การมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของชุมชน

กอง

การศึกษา

17 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศพด. เพ่ือให้เด็กมีสนามเด็กเล่นท่ี

ปลอดภัย

ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ทั ง 3 

ศูนย์

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึง

พอใจของ

เด็ก

สนามเด็กเล่น

ปลอดภัยส้าหรับเด็ก
กอง

การศึกษา

18 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV)

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของเด็กใน ศพด.

จัดหาชุดอุปรณ์ส้าหรับ

ห้องเรียน ศพด. จ้านวน 3 ศูนย์

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึง

พอใจของ

เด็ก

เด็กนักเรียนมี

อุปกรณ์ในห้องเรียน

ท่ีทันสมัย

กอง

การศึกษา

19 โครงการสนับสนุนเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น 

ศพด.

เพ่ือให้เด็กมีเคร่ืองเล่นสนาม

เด็กเล่น ท่ีทันสมัย

สนับสนุนอุปกรณ์เคร่ืองเล่น

สนามเด็กเล่น ศพด.ทั ง 3 ศูนย์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง

พอใจของ

เด็ก

เด็กมีพัฒนาด้าน

ร่างกายและจิตใจท่ี

ดีขึ น

กอง

การศึกษา

20 โครงการ ศพด.ปลอดโรค เพ่ือชี แจงแนวทางป้องกันโรค สนับสนุนจัดอบรมท้าความ

เข้าใจผู้ปกครองท้าความ

สะอาด ศพด.ทั ง 3 ศูนย์

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวน

ผู้เข้าร่วม

ผู้ปกครองมีความรู้

ทางด้านป้องกันโรค

 และศพด.ปลอดโรค
กอง

การศึกษา

21 โครงการแข่งขันกีฬา ศพด. เพ่ือให้เด็กรู้จัก มีน ้าใจเป็น

นักกีฬา

จัดการแข่งขันกีฬา ใน ศพด.

ทั ง 3 ศูนย์

-30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 จ้านวน

ผู้เข้าร่วม

เด็กได้เล่นกีฬา และ

มีน ้าใจเป็นนักกีฬา
กอง

การศึกษา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.   ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

22 โครงการล้อมรั ว ศพด.บ้านซาด เพ่ือป้องกันเด็กเล็ก ออกนอก

บริเวณ ศพด. และกั นแนวเขต

 ศพด.

ก่อสร้างรั วด้านหลัง รวม 270

 ม. สูง 1.60 ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

มีความปลอดภัย

ส้าหรับเด็ก และ

ป้องกันการรุกล ้า

พื นท่ี ศพด.

กอง

การศึกษา

23 โครงการก่อสร้าง ศพด.อบต.ส้าพะเนียง เพ่ือให้เด็กก่อนวัยเรียนมี

สถานศึกษา มีพัฒนาการท่ี

เหมาะสม ลดภาระผู้ปกครอง

ในการดูแลเด็ก

ก่อสร้าง ศพด.จ้านวน 1 หลัง 

ตามแบบมาตรฐาน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

เด็กมีสถานศึกาท่ีมี

มาตรฐาน
กอง

การศึกษา

24 โครงการก่อสร้าง ศพด.บ้านซาด เพ่ือให้เด็กก่อนวัยเรียนมี

สถานศึกษา มีพัฒนาการท่ี

เหมาะสม ลดภาระผู้ปกครอง

ในการดูแลเด็ก

ก่อสร้าง ศพด.จ้านวน 1 หลัง 

ตามแบบมาตรฐาน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

เด็กมีสถานศึกาท่ีมี

มาตรฐาน
กอง

การศึกษา

25 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการท่ีดีขึ น ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง

ปัญญาทั ง 3 ศูนย์

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

เด็กมีสถานศึกาท่ีมี

มาตรฐาน
กอง

การศึกษา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจ้า

ต้าบล

เพ่ือให้มีระบบบริหารจัดการ

งานการแพทย์ฉุกเฉินของ 

อบต.ส้าพะเนียง สามารถ

ด้าเนินงานบริการแก่

ประชาชนอย่างท่ัวถึง

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจ้า

ต้าบลส้าพะเนียงให้มี

ประสิทธิภาพ เช่น ค่า

เวชภัณฑ์ เคร่ืองแต่งกาย ฯลฯ

    300,000     300,000     300,000     300,000     300,000 ประชาชน

ได้รับ

บริการ 

ร้อยละ 80

 ของทุก

หมู่บ้าน

ประชาชนได้รับ

บริการการแพทย์

ฉุกเฉินอย่างท่ัวถึง ส้านักปลัด

2 โครงการรณรงค์ป้องกัน 1. เพ่ือป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ประชาชนในต้าบลส้าพะเนียง 30,000      30,000     50,000      50,000      50,000      จ้านวนของ 1. ประชาชนในต้าบล ส้านักปลัด

โรคติดต่อ ท่ีอาจเกิดขึ นภายในต้าบล 12 หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วม ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ

2.เพ่ือควบและลดจ้านวนผู้ป่วย รณรงค์ 2. จ้านวนผู้ป่วยลดลง

จากโรคติดต่อ

3. เพ่ือจัดซื อเวชภัณฑ์ต่าง ๆ 

3 โครงการป้องกันและแก้ไข เพ่ือป้องกันและแก้ไขโรคไข้ 1. ฉีดพ่นสารเคมีภายใน 50,000      50,000     50,000      50,000      50,000      จ้านวนของ 1. ประชาชนในต้าบล ส้านักปลัด

โรคไข้เลือดออก เลือดออก ต้าบลหมู่บ้านโรงเรียน วัด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ผู้เข้าร่วม ไม่เจ็บป่วยด้วย

โรคติดต่อ

2. ฉีดพ่นวสารเคมีระหว่างเกิด รณรงค์ 2. จ้านวนผู้ป่วยลดลง

การระบาดของโรคเพ่ือควบคุม

4 โครงการป้องกันและแก้ไข เพ่ือป้องกันและแก้ไขโรคพิษ 1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ 50,000      50,000     50,000      50,000      50,000      จ้านวนของ 1. ประชาชนในต้าบล ส้านักปลัด

โรคพิษสุนัขบ้า สุนัขบ้า สุนัขบ้าและคุมก้าเนิดให้แก่ ผู้เข้าร่วม ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ

สุนัขและแมวในต้าบล รณรงค์ 2. จ้านวนผู้ป่วยลดลง
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5 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการออก จัดซื ออุปกรณ์ออกก้าลังกาย 500,000 500,000    500,000 500,000 500,000 จ้านวนของ ประชาชนมีสถานท่ี ส้านักปลัด

ก้าลังกายและเป็นท่ีพักผ่อน เช่น ผู้ใช้บริการ ในการออกก้าลังกาย

หย่อนใจให้กับประชาชน 1) อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื อ(ชุดโฮมยิม) สวนสุขภาพ และมีท่ีพักผ่อนหย่อนใจ

2) อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื อหน้าท้อง(ซิทอัพ)

2)เคร่ืองเดินวงรีช่วยลดแรงกระแทก

3)เคร่ืองป่ันจักยาน

6 โครงการอบรมให้ความรู้ในการ 1. เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการ 1.ผู้ประกอบการภายในต้าบล 25,000      25,000     25,000      25,000      30,000      จ้านวนของ 1.ผู้ประกอบการได้รับ ส้านักปลัด

จัดการสุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ2.ประชาชนทั ง  12 หมู่ ผู้ประกอบการความรู้และประกอบ

2. เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการมี ไม่น้อยร้อยละกิจการอย่างมีสุขอนามัย

ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารท่ีถูกหลักอนามัย 70 2. ประชาชนได้บริโภค

3. เป็นการบูรณาการท้างานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ อาหารท่ีมีคุณภาพถูกสุขอนามัย

7 โครงการก่อสร้างเลนจักรยาน เพ่ือใช้เป็นเส้นทางส้าหรับป่ัน ก่อสร้างเลนป่ันจักรยาน 2,000,000  2,000,000 2,000,000  2,000,000  2,000,000  จ้านวนของ ประชาชนมีสถานท่ีใน กองช่าง

จักยาน รอบบึงแท่น ผู้ใช้บริการ การออกก้าลังกายและ

ป่ันจักรยาน

8 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค จัดซื อวัคซีนและอุปกรณ์ 80,000      80,000     80,000      80,000      80,000      ร้อยละ 80 ต้าบลส้าพะเนียงปลอด ส้านักปลัด

จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน พิษสุนัขบ้า การฉีด ของการสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ท่ีได้รับการฉีด

ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
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9 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา 1.ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจประชาชนในพื นท่ีจ้านวน 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000    จ้านวนความ ประชาชนมีความรู้ ส้านักปลัด

ดูงานการจัดการขยะ และเรียนรู้ในการจัดการขยะ 50 คน พึงพอใจร้อยละความเข้าใจและเรียนรู้

ต้นทางเพ่ือน้าไปปรับใช้ในพื นท่ี 60 ในการจัดการขยะต้นทาง

ให้ปลอดขยะอย่างย่ังยืน เพ่ือน้าไปปรับใช้ในพื นท่ี

ให้ปลอดขยะอย่างย่ังยืน

10 โครงการหมู่บ้านน่าอยู่ชุมชนน่ามอง เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี หมู่บ้านภายในต้าบลส้าพะเนียง 70,000      70,000     70,000      70,000      70,000      จ้านวนของ ประชาชนมีส่วนร่วม ส้านักปลัด

ส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุง 12  หมู่บ้าน หมู่บ้านท่ี ในการพัฒนาปรับปรุง

สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่และน่ามอง เข้าร่วม สภาพแวดล้อมให้น่า

อยู่และน่ามอง

11 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 1.เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนทั ง ประชาชนทั ง 12 หมู่บ้าน 30,000      30,000     30,000      30,000      30,000      ประชาชนร้อยประชาชนในต้าบลส้าพะเนียงส้านักปลัด

ในการคัดแยกขยะต้นทาง 12 หมู่บ้านในการคัดแยกขยะ ละ 80 รู้จัก รู้จักการคัดแยกขยะ

2. เพ่ือส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม การคัดแยก

จากส่ิงของเหลือใช้ เช่น พลาสติก ขยะ

กระดาษ เศษซองกาแฟ ฯลฯ

12 โครงการบ้าน วัด โรงเรียนร่วมใจ 1.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด โรงเรียนภายใน 50,000      50,000     50,000      50,000      50,000      จ้านวนของ 1.ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมส้านักปลัด

กันก้าจัดขยะอย่างเหมาะสมและ ทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา ต้าบลส้าพะเนียง บ้าน วัด โรงเรียนในการแก้ไขปัญหา

ครบวงจร ขยะและการบริหารจัดการตามหลัก 3 ช ท่ีเข้าร่วมร้อยละขยะและการบริหาร

(ใช้น้อย ใช้ซ ้า น้ากลับมาใช้ใหม่) 80 จัดการตามหลัก 3 ช

(ใช้น้อย ใช้ซ ้า น้ากลับมาใช้ใหม่)
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13 โครงการธนาคารขยะชุมชน 1.เพ่ือสร้างวินัยในการทิ งขยะ หมู่บ้านภายในต้าบลส้าพะเนียง 50,000      50,000     50,000      50,000      50,000      จ้านวนของ 1.ประชาชนมีวินัยใน ส้านักปลัด

ให้กับประชาชน 12 หมู่บ้าน หมู่บ้านท่ี ในการทิ งขยะ

2.เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ เข้าร่วมร้อยละ2.ประชาชนมีรายได้

ด้าเนินการคัดแยกขยะ 80 จากการขายขยะ

3.เพ่ือให้มีระบบการบริหารจัดการขยะ 3.ประชาชนรู้จักวิธีการ

คัดแยกขยะมากย่ิงขึ น

14 โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล 1.เพ่ือลดปัญหาและปริมาณขยะหมู่บ้านภายในต้าบลส้าพะเนียง 5,000        5,000       5,000        5,000        5,000        จ้านวนของ 1.ปริมาณขยะลดลง ส้านักปลัด

ด้วยการคัดแยกขยะโดยการผ่าน12 หมู่บ้าน หมู่บ้านท่ี ด้วยการคัดแยกขยะ

การท้าบุญ เข้าร่วมร้อยละโดยการผ่านการท้าบุญ

2.เพ่ือให้ประชาชนเกิดจิตส้านึกท่ีดี 80 2.ประชาชนเกิดจิตส้านึกท่ีดี

ต่อส่ิงแวดล้อม ต่อส่ิงแวดล้อม

3.เพ่ือประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ

15 อุดหนุนส้าหรับการด้าเนินงานตาม เพ่ือตอบสนองการด้าเนินงาน อบรมรณรงค์และป้องกัน 240,000    240,000    240,000    240,000    240,000    ประชาชนมี ประชาชนมีสุขภาพ ส้านักปลัด

แนวทางโครงการพระราชด้าริ ตามแนวทางโครงการพระราช ด้านสาธารณสุขในต้าบล สุขภาพดีขึ น ดีขึ น

ด้านสาธารณสุข ด้าริด้านสาธารณสุข ส้าพะเนียง  12 หมู่บ้าน ร้อย  70

16 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เพ่ือจัดสวัสดิภาพสัตว์ตามกฎ เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารหาร 70,000      70,000     70,000      70,000      70,000      ร้อยละของ มีค่าใช้จ่ายในการจัด ส้านักปลัด

หมายว่าด้วยการป้องกันการ ค่าท้าหมัน ค่าเวชกรรม 50 ของสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ตาม

ทารุณกรรมสัตว์ ค่าตรวจวินิจฉัยและค่าใช้จ่าย ท่ีได้รับการ กฎหมายว่าด้วยการ

อ่ืนๆท่ีจ้าเป็นหรือเก่ียวกับการจัดสวัสดิการสัตว์ ขึ นทะเบียน ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์
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17 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและ 1. เพ่ือให้ความรู้ค้าแนะน้าการ สนับสนุนการด้าเนินงานเฝ้าระวัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี 1. ประชาชนมีความรู้ ส้านักปลัด

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเร่ือง  สอบสวนและควบคุมโรคเชื อไวรัส โคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 สุขภาพดีขึ น ในการดูแลตนเอง 

เชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการ ร้อย  70 สามารถป้องกันตนเอง

(COVID-19) ให้กับประชาชน ติดเชื อ เช่น ชุดป้องกันตนเอง PPE จากโรคติดต่อได้ 

ในพื นท่ี  แว่นหน้านิรภัย หน้ากาก N95 ฯลฯ 2. ประชาชนในพื นท่ี

2.เพ่ือให้มีทรัพยากรงบประมาณ ตามแนวทางในการสอบสวนโรคและควบคุมโรค ได้การป้องกันการติดเชื อ

พอเพียงต่อการสนับสนุนการ ของ กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข จากโรคติดต่อ 

ด้าเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวนและ 3. การด้าเนินงานตอบโต้

ควบคุมโรคติเชื อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

เป็นระบบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ

18 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม 1.เพ่ือรณรงค์การเฝ้าระวัง 1.จัดหาเวชภัณฑ์สนับสนุน 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    จ้านวนของ 1.การเฝ้าระวัง ป้องกัน ส้านักปลัด

การแพร่ระบาดและโรคติดต่อในสัตว์ ป้องกันและควบคุมการแพร่ กิจกรรมหน่วยสัตว์แพทย์ สัตซท่ีได้รับการและควบคุมการแพร่

ระบาดและโรคติดต่อในสัตว์ เคล่ือนท่ีรักษาสัตว์ป่วย ช่วยเหลือ ระบาดและโรคติดต่อ

2.จัดหายาก้าจัดแมลงสนับสนุน ในสัตว์ในพื นท่ี สามารถ

หน่วยพ่นยาก้าจัดแมลงในพื นท่ีคอกสัตว์ ป้องกันไม่ให้เกิดโรคขึ นในพื นท่ี

2.ประชาชนมีความข้าใจ

ในการป้องกันการแพร่ระบาดและ

โรคติดต่อในสัตว์และควบคุมโรค

ในเบื องต้นได้
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งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

19 โครงการจัดหาถังขยะ เพ่ือให้ประชาชนมีท่ีทิ งขยะ ท่ี

ถูกสุขลักษณะ

จัดซื อถังขยะ ส้าหรับให้

ประชาชน จ้านวน 5 หลังคา

เรือนต่อถัง

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

หมู่บ้านมีความ

สะอาดและเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

อบต.ส้า

พะเนียง

20 โครงการก่อสร้างท่ีทิ งส่ิงปฏิกูล เพ่ือใช้เป็นท่ีทิ งขยะของต้าบล บ่อขยะ จ้านวน 1 บ่อ ตาม

แบบมาตรฐาน ส้านักทรัพยกร

และส่ิงแวดล้อม

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ชุมชนมีความสะอาด

เป็นระเบียบ

เรียบร้อย ลดปัญหา

ขยะ

อบต.ส้า

พะเนียง

21 โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน เพ่ือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิงและเป็นอาสาสมัคร

บริบาลท้องถ่ิน

จ้างอาสาสมัครบริบาล จ้านวน

 2 คนๆละ 5,000 บาท ต่อ 1 

เดือน จ้านวน 1 ปี

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ผู้สูงอายุและผู้ป่วย

ติดเตียง มีคนดูแล อบต.ส้า

พะเนียง
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

1 สงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อย เพ่ือจ่ายเบี ยยังชีพให้กับผู้ด้อย ประชาชนผู้ด้อยโอกาส 30,000 30,000     30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 ผู้ด้อยโอกาสเด็ก สตรี  ส้านักปลัด

โอกาส โอกาส เด็ก  สตรี   ในเขตต้าบลส้าพะเนียง ของผู้มีสิทธ์ิ ได้รับการจัดสวัสดิการ นักพัฒนา

ชุมชน

2 โครงการให้ความรู้เก่ียวกับ เพ่ือให้เด็กและสตรีได้รับทราบ เด็กและสตรีในเขตต้าบล 10,000 10,000     10,000 10,000 10,000 จ้านวนของ เด็กและสตรีได้รับทราบส้านักปลัด

กฎหมายคุ้มครองเด็กและสตรี เก่ียวกับกฎหมายในการคุ้ม ส้าพะเนียง ผู้เข้าร่วมอบรมเก่ียวกับกฎหมายในการนักพัฒนา

ครองตนเอง คุ้มครองตนเอง ชุมชน

3 โครงการปรับปรุงท่ีอยู่อาศัย 1. เพ่ือให้ผู้ยากไร้และด้อย ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 100,000 100,000    100,000 100,000 100,000 จ้านวนผู้ ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสได้รับส้านักปลัด

ให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส โอกาสมีท่ีอยู่อาศัยท่ีดีขึ น ยากไร้และ การปรับปรับท่ีอยู่อาศัยนักพัฒนา

2. เพ่ือให้ผู้ยากไร้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น ผู้ด้อยโอกาส ชุมชน

3. เพ่ือให้ได้รับการบริการขั น พื นฐานท่ีจ้าเป็นต่อการด้ารงชีพ ท่ีได้รับช่วยเหลือ

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ืออบรมให้ความรู้ด้านการ กลุ่มสตรีแม่บ้าน ,กลุ่มเยวชน 50,000 50,000     50,000 50,000 50,000 จ้านวนของ สตรีแม่บ้าน, เยาวชน, ส้านักปลัด

กลุ่มอาชีพ แปรรูปอาหารและการผูกผ้า, ,ผู้สูงอายุ ประชาชนท่ัวไป ผู้เข้าร่วม ผู้สูงอายุ,ประชาชน นักพัฒนา

ท้าดอกไม้ประดิษฐ์ , การจักสาน,จ้านวน 50 คน อบรม น้าความรู้ไปประกอบ ชุมชน

ฯลฯ อาชีพได้

5 โครงการพัฒนาและ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้ม ส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัว 20,000 20,000     20,000      20,000      20,000      จ้านวนของ ครอบครัวในต้าบลส้าพะเนียงส้านักปลัด

ส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัว แข็งให้กับครอบครัวในต้าบล ในเขตต้าบลส้าพะเนียง ศูนย์พัฒนา มีความเข้มแข็งมากขี น

ครอบครัว
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

6 โครงการป้องกันและแก้ไข เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการ กลุ่มเด็ก เยาวชนในต้าบล 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    จ้านวนของ เด็ก เยาวชนมีความรู้ ส้านักปลัด

ปัญหาการตั งครรภ์ท่ีไม่พร้อม ตั งครรภ์ท่ีไม่พร้อมและโรคติดต่อส้าพะเนียง จ้านวน 100 คน ผู้เข้าร่วม ในการป้องกันปัญหา นักพัฒนา 

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ุ ทางเพศสัมพันธ์ุ อบรม การตั งครรภ์ ชุมชน

7 โครงการรณรงค์อนามัยเจริญ 1.เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมความรู้ท่ีถูกเด็ก เยาวชนในต้าบลส้าพะเนียง 50,000      50,000     50,000      50,000      50,000      จ้านวนของ เด็ก เยาวชนมีความรู้ สาธารณสุข

พันธ์ุ ต้องเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธ์แก่ ผู้เข้าร่วม ความเข้าใจเก่ียวกับการ

เด็กและเยาวชนในต้าบลส้าพะเนียง อบรมไม่น้อย มีเพศสัมพันธ์ท่ีถูกต้อง

2. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา กว่าร้อยละ

การเกิดโรคเอดส์และการตั งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น 60

3. เพ่ือให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมและรับรู้ปัญหาท่ีเกิดขึ นและร่วมกันแก้ไขปัญหา

8 โครงการเตรียมความพร้อมใน 1.เพ่ือเป็นการเตรียมความ ผู้สูงอายุ/ผู้ดูแล จ้านวน 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    จ้านวนของ ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงส้านักปลัด

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พร้อมให้กับผู้สูงอายุท่ีจะเข้า 100  ราย ผู้เข้าร่วม อายุมีการเตรียมความ นักพัฒนา 

สู่สังคมสูงอายุ อบรม พร้อมในการเข้าสู่สังคมชุมชน

2. เพ่ือให้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดีขึ น ผู้สูงอายุ

3. เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้เพ่ิมขึ น 4.เพ่ืออบรมเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุ

9 โครงการอบรมพัฒนาบทบาท 1. เพ่ือให้สตรีเข้าใจถึงบทบาทสตรีกลุ่มสตรีในต้าบลส้าพะเนียง 20,000      20,000     20,000      20,000      20,000      จ้านวนของ สตรีในต้าบลได้ปรับ ส้านักปลัด

สตรี 2. เพ่ือปรับเปล่ียนทัศนคติ ค่านิยมจ้านวน  100 คน ผู้เข้าร่วม เปล่ียนทัศนคติ ค่านิยมนักพัฒนา 

เดิม ๆไปสู่ค่านิยมใหม่ๆในการแก้ปัญหาครอบครัว อบรม แก้ปัญหาครอบครัวไป ชุมชน

3.เพ่ือให้สตรีมีความเป็นผู้น้ามากขึ นในการร่วมกันวางแผนและพัฒนา สู่ค่านิยมใหม่ๆ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

10 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้พิการ ผู้พิการต้าบลส้าพะเนียง 10,000      10,000     10,000      10,000      10,000      จ้านวนของ คนพิการมีคุณภาพชีวิต ส้านักปลัด

คนพิการ ผู้เข้าร่วม ท่ีดี นักพัฒนา

อบรม ชุมชน

11 โครงการอบรมพัฒนาเยาวชน เพ่ือให้ความรู้กับเยาวชนต้าบล เยาวชนต้าบลส้าพะเนียง จ้านวน 50,000      50,000     50,000      50,000      50,000      จ้านวนของ เยาวชนได้รับความรู้ ส้านักปลัด

100  คน ผู้เข้าร่วม ในการปฏิบัติตน นักพัฒนา 

อบรม ชุมชน

12 โครงการฝึกอบรมการประกอบ เพ่ือเป็นอบรมส่งเสริมช่วยเหลือ เด็ก/เยาวชน/สตรี/ผู้พิการ/ 150,000    150,000    150,000    150,000    150,000    จ้านวนของ เด็ก/เยาวชน/สตรี/ ส้านักปลัด

อาชีพ/การเพ่ิมรายได้ การรวมกลุ่ม    การผลิต ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส ผู้เข้าร่วม ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ/ นักพัฒนา 

และการเพ่ิมรายได้ อบรม ผู้ด้อยโอกาสได้รับ ชุมชน

ความรู้ในการประกอบอาชีพ

13 โครงการป้องกันและแก้ไข 1. ให้หมู่บ้านปลอดภัยจากยาเสพประชาชน เยาวชนในพื นท่ี 100,000 100,000    100,000 100,000 100,000 จ้านวนหมู่ หมู่บ้านในต้าบลส้าพะเนียงส้านักปลัด

ปัญหายาเสพติด ติดและสร้างความคุ้มกันให้หมู่ ต้าบลส้าพะเนียง บ้านท่ีปลอด ปลอดยาเสพติด สภ.โนน

บ้านไม่ให้ยาเสพติดกลับมาระบาดอีก ยาเสพติด แดง

1. ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของประชาชนในพื นท่ี

2.ส่งผู้เสพเข้าสถานบ้าบัด / รักษา 3.อบรมเยาวชนในเขตต้าบลส้าพะเนียงให้ทราบถึงโทษของยาเสพติด

14 โครงการจัดประชุมประชาคม เพ่ือประชุมประชาคมรับฟังปัญหาจัดประชุมประชาคมแผน 30,000      30,000     30,000      30,000      30,000      จ้านวนครั ง อบต.ส้าพะเนียงมีข้อมูลเพ่ือส้านักปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ความต้องการในการพัฒนาท้อง พัฒนาท้องถ่ิน 12 หมู่บ้าน ท่ีจัดท้า การพัฒนาต้าบลต่อไป

ถ่ิน
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

15 โครงการส่งเสริมการประกอบ 1.เพ่ือส่งเสริมการสร้างงานสร้างจัดฝึกอบรมเก่ียวกับอาชีพ 100,000 100,000    100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมมี ประชาชนสามารถ ส้านักปลัด

อาชีพเสริม รายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเสริมให้กับประชาชนผู้สนใจ ความพึงพอใจน้าความรู้ไปประกอบ นักพัฒนา

2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนรู้จัก เช่น จักสาน  ดอกไม้ ท้า ไม่น้อยกว่า อาชีพได้ ชุมชน

การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ขนม กระเป๋า ฯลฯ ร้อยละ 60

จ้านวนไม่น้อยกว่า  2 รุ่นต่อปี รุ่นละไม่น้อยกว่า 30 คน

16 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ และ ผู้สูงอายุและ    ผู้พิการใน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ผู้ร่วมโครงการผู้เข้าร่วมโครงการ/ ส้านักปลัด

ชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการ ผู้พิการ ได้มีโอกาสท้ากิจกรรม ต้าบลส้าพะเนียง ร้อยละ 80 ผู้สูงอายุและผู้พิการ

ร่วมกัน และใช้กิจกรรมในการ  ใช้กิจกรรมการส่งเสริม

ส่งเสริมสุขภาพเป็นการสร้างความรัก สุขภาพ เป็นการสร้างความรัก 

ความสามัคคี รวมถึงเพ่ือผู้สูงอายุและผู้พิการ ความสามัคคี ได้ท้า

ได้มีความตระหนัก และเห็นความส้าคัญของการออกก้าลังกาย กิจกรรมร่วมกัน และ

เห็นความส้าคัญของการ

ออกก้าลังกาย

17 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ส้าหรับ เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาตนเอง ผู้สูงอายุและผู้เข้าสู่วัย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ร่วมโครงการผู้สูงอายุมีพื นท่ีเรียนรู้ ส้านักปลัด

ผู้สูงอายุและบุคคลท่ีเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ ผู้สูงอายุในต้าบลส้าพะเนียง ร้อยละ 80 และถ่ายทอดประสบการณ์ 

(โรงเรียนผู้สูงวัย) ผู้สูงอายุและผู้เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน ให้ด้ารงสืบทอด

เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

18 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพ 1,000,000  1,000,000 1,000,000  1,000,000  1,000,000  จ้านวนของ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตส้านักปลัด

ชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้มีสถานท่ี ชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริม การก่อสร้าง ผู้สูงอายุและส่งเสริม

ต้าบลส้าพะเนียง ในการจัดกิจกรรม และบริการ อาชีพต้าบลส้าพะเนียง พร้อม อาชีพต้าบล ส้าพะเนียงเป็น

เพ่ือส่งเสริมด้านอาชีพแก่ผู้สูงอายุครุภัณฑ์ จ้านวน 1 อาคาร สถานท่ีส้าหรับด้าเนิน

ประชาชน ท่ัวไป และเป็นแหล่ง กิจกรรมด้านสุขภาพ

การถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน การส่งเสริมอาชีพด้าน

ศาสนาวัฒนธรรม 

ประเพณี 

19 โครงการให้ความช่วยเหลือ เพ่ือการให้ความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนของ อปท.สามารถการให้ ส้านักปลัด

ประชาชนด้านการส่งเสริมและ ประชาชนด้านการส่งเสริมและ ประชาชนด้านการส่งเสริม การช่วยเหลือความช่วยเหลือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากกรณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนท่ีได้รับ

การช่วยเหลือด้านสาธารณ นอกจากกรณีการช่วยเหลือ ความเดือดร้อน หรือไม่

ภัยฉุกเฉิน ด้านสาธารณภัยฉุกเฉินตาม สามารถช่วยเหลือตนเอง

ท่ีคณะกรรมการพิจารณา ได้ในการด้ารงชีพเพ่ือ

ให้การช่วยเหลือประชาชน

ในระดับเขตพื นท่ีหรือท้องถ่ิน 

ตามอ้านาจหน้าท่ีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

20 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุตาม เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี ย จ่ายเงินเบี ยยังชีพให้แก่ 7,300,000 7,300,000 7,300,000 7,300,000 7,300,000 ร้อยละ 100 อปท.สามารถให้การ ส้านักปลัด

โครงการสร้างหลักประกันด้าน ผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิ ผู้สูงอายุตามขั นบันได ของผู้มีสิทธ์ิ ช่วยเหลือประชาชน งานพัฒนา

รายได้แก่ผู้สูงอายุ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก้าหนดท่ีได้ อายุ 60-69  ได้รับ  600 ท่ีได้รับความเดือดร้อนชุมชน

แสดงความจ้านงในการขึ น อายุ 70-79  ได้รับ  700 หรือไม่สามารถช่วย

ทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี ย อายุ 80-89  ได้รับ  800 เหลือตนเองได้ในการ

ผู้สูงอายุ อายุ 90 ปี ขึ นไป 1,000 ด้ารงชีพ

21 เบี ยยังชีพความพิการตาม เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี ย จ่ายเงินเบี ยความพิการแก่ 1,500,000  1,500,000 1,500,000  1,500,000  1,500,000  ร้อยละ 100 อปท.สามารถให้การ ส้านักปลัด

โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง ผู้พิการให้แก่ผู้พิการท่ีมีสิทธิ คนพิการ คนละ 800 บาท ของผู้มีสิทธ์ิ ช่วยเหลือประชาชน งานพัฒนา

สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก้าหนดท่ีได้ ต่อเดือน หรือตามท่ีมติ ท่ีได้รับความเดือดร้อนชุมชน

หรือทุพพลภาพ แสดงความจ้านงในการขึ น คณะรัฐมนตรีก้าหนด หรือไม่สามารถช่วย

ทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี ย เหลือตนเองได้ในการ

ผู้พิการ ด้ารงชีพ

22 เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี ย จ่ายเงินเบี ยผู้ป่วยเอดส์ 30,000      30,000     30,000      30,000      30,000      ร้อยละ 100 อปท.สามารถให้การ ส้านักปลัด

ให้แกผู้ป่วยเอดส์ คนละ 500 บาท ของผู้มีสิทธ์ิ ช่วยเหลือประชาชน งานพัฒนา

ตามหลักเกณฑ์ท่ีก้าหนดท่ีได้ ต่อเดือน หรือตามท่ีมติ ท่ีได้รับความเดือดร้อนชุมชน

แสดงความจ้านงในการขึ น คณะรัฐมนตรีก้าหนด หรือไม่สามารถช่วย

ทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี ยผู้ป่วยเอดส์ เหลือตนเองได้ในการด้ารงชีพ

23 โครงการของดีต้าบลส้าพะเนียง เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัม ทุกหมู่บ้านในต้าบลส้าพะเนียง 60,000 60,000     60,000 60,000 60,000 จ้านวนผู้เข้า ประชาชนส้าพะเนียงมี ส้านักปลัด

พันธ์ผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่ในต้าบลและเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ ร่วมงาน รายได้เพ่ิมขึ น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.   ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการประเพณีวันลอย เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประชาชนในต้าบลส้าพะเนียง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ้านวนผู้เข้า วัฒนธรรมประเพณี กอง

กระทง ประเพณีของไทยให้ด้ารงอยู่สืบ ร่วมงาน ของไทยด้ารงอยู่สืบ การศึกษา

ต่อไป ต่อไป

2 โครงการวันเข้าพรรษา เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประชาชนในต้าบลส้าพะเนียง 75,000 75,000     75,000      75,000      75,000      จ้านวนผู้เข้า วัฒนธรรมประเพณี กอง

ประเพณีของไทยให้ด้ารงอยู่สืบ ร่วมงาน ของไทยด้ารงอยู่สืบ การศึกษา

ต่อไป ต่อไป

3 โครงการจัดงานเฉลิมพระ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการร่วมท้ากิจประชาชนในต้าบลส้าพะเนียง 100,000 100,000    100,000 100,000 100,000 จ้านวนผู้เข้า ทุกส่วนราชการร่วมท้า กอง

เกียรติ กรรมต่าง ๆเพ่ือแสดงความจงรักพนักงานเทศบาล คณะผู้บริหาร ร่วมงาน กิจกรรมต่าง ๆเพ่ือแสดงการศึกษา

ภักดีต่อพระนางเจ้าสิริกิตต์ สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้น้าชุมชน ความจงรักภักดีต่อ

พระนางเจ้าสิริกิตต์

4 โครงการป่ัน ปล่อย ปลูก เพ่ือเป็นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ประชาชนในต้าบลส้าพะเนียง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ้านวนผู้เข้า ประชาชนมีสุขภาพ ส้านักปลัด

และส่งเสริมให้ประชาชนต้าบล ร่วมงาน แข็งแรง

ส้าพะเนียง ได้ออกก้าลังกาย

5 โครงการประเพณีวันสงกรานต์ เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประชาชนในต้าบลส้าพะเนียง 50,000 50,000     50,000 50,000 50,000 จ้านวนผู้เข้า วัฒนธรรมประเพณี กอง

รดน ้าด้าหัวผู้สูงอายุ ประเพณีของไทยให้ด้ารงอยู่สืบ ร่วมงาน ของไทยด้ารงอยู่สืบ การศึกษา

ต่อไป ต่อไป
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

 3.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

6 โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวง เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมและ 20,000      20,000     20,000      20,000      20,000      จ้านวนคน ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ส้านักปลัด

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถ่ิน อนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เข้าร่วมงาน ท้องถ่ินอ้าเภอโนนแดง

. คงอยู่สืบไป

7 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง เพ่ือพัฒนาบึงแท่นเป็นแหล่งท่องก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ความพึงพอใจประชาชนในพื นท่ี กองช่าง

บึงแท่นพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว เท่ียวของต้าบล บึงแท่นพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว ของประชาชนอ.โนนแดง อ.ประทาย

บ้านส้าพะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7 ในพื นท่ี 1,300 ไร่ จ้านวน และนักท่องเท่ียวได้รับ

2,080,000 ตร.ม. ประโยชน์

8 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง เพ่ือพัฒนาบุ่งไทรป็นแหล่งท่อง ก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ความพึงพอใจประชาชนในพื นท่ี กองช่าง

บุ่งไทร พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว เท่ียวของต้าบล บึงแท่นพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว ของประชาชนอ.โนนแดง

บ้านซาด หมู่ท่ี 8 จ้านวน 1 แห่ง และนักท่องเท่ียวได้รับ

ประโยชน์

9 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง เพ่ือพัฒนาหนองกรดเป็นแหล่งท่องก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ความพึงพอใจประชาชนในพื นท่ี กองช่าง

หนองกรดพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว เท่ียวของต้าบล บึงแท่นพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว ของประชาชนอ.โนนแดง

บ้านซาด หมู่ท่ี 8 จ้านวน 1 แห่ง และนักท่องเท่ียวได้รับ

ประโยชน์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

1 ส่งเสริมการผลิตข้าวพันธ์ุดีและ 1)เพ่ือปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร/ 350,000 350,000    350,000 350,000 350,000 จ้านวนของ  - ผลผลิตเพ่ิมขึ นและ ส้านักปลัด

มีคุณภาพ ข้าวแบบย่ังยืนตามระบบ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/ศูนย์ข้าว ผู้เข้าร่วม มีคุณภาพดี

มาตรฐาน GAP ชุมชน(หมู่1 - 12) โครงการ  - รายได้เพ่ิมขึ นและ

2)เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิตลดลง

3) เพ่ือสนับสนุนการรวมกลุ่มและ  - มีแหล่งกระจายพันธ์ุ

พัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน ข้าวพันธ์ุดีในต้าบล

4) เพ่ืออบรมให้ความรู้ให้กลุ่มเกษตรกร

5) จัดซื อเมล็ดพันธ์ุข้าวท่ีมีคุณภาพ

2 จัดท้าแปลงสาธิตการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้การท้าจัดท้าแปลงสาธิตบริเวณ 50,000 50,000     50,000 50,000 50,000 จ้านวนของ ประชาชนได้เรียนรู้การส้านักปลัด

การเกษตร บ้านหวาย หมู่ท่ี 9 แปลงสาธิต ท้าการเกษตร

3 โครงการอบรมให้ความรู้การ เพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้การท้าเกษตรกรต้าบลส้าพะเนียง จ้านวน 50,000 50,000     50,000      50,000      50,000      ประชาชนเข้าประชาชนได้เรียนรู้การส้านักปลัด

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ 100  คน ร่วมร้อยละ ท้าการเกษตร

80

4 โครงการอบรมให้ความรู้การแก้ เพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้ เกษตรกรต้าบลส้าพะเนียง จ้านวน 50,000 50,000     50,000      50,000      50,000      ประชาชนเข้าประชาชนได้เรียนรู้การส้านักปลัด

ปัญหาคุณภาพดิน การท้า 100  คน ร่วมร้อยละ ท้าการเกษตร

80
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

5 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 50,000 50,000     50,000 50,000 50,000 จ้านวนของ อาสาสมัครเกษตรหมู่ ส้านักปลัด

เกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เกษตรหมู่บ้าน(อกม.) (อกม.)ทุกหมู่บ้าน อกม.ท่ีเข้า บ้าน(อกม.)มีศักยภาพ

 -เพ่ือการปรับโครงสร้างของดิน ร่วม  - เพ่ิมอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน

 -เพ่ือลดการเผาตอซังฟางข้าว  - การใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมี

 - เพ่ือลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี ในการเกษตรลดลง

 -เพ่ือลดต้นทุนการผลิต  - ต้นทุนการผลิตลดลง

  -เพ่ือเกษตรกรมีความรู้ในการ

ป้องกันก้าจัดศัตรูพืชอย่างถูกวิธี

6 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต  - เพ่ือเป็นการสร้างรายได้เสริม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/กลุ่ม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนของ  - เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมส้านักปลัด

ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ ให้แก่เกษตรกร  - เพ่ือเพ่ิมมูลค่าส่งเสริมอาชีพเกษตร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรท่ีมี  - ลดปัญหาการว่างงาน

ผลผลิต  - เพ่ือลดปัญหาการว่างงาน รายได้เพ่ิมขึ น

7 โครงการส่งเสริมการเกษตร เพ่ือส่งเสริมการท้าไร่นาสวน เกษตรกรต้าบลส้าพะเนียง 300,000 300,000    300,000 300,000 300,000 จ้านวนของ การปฏิบัติงานด้านการ ส้านักปลัด

ผสมตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เกษตรท่ีมี เกษตรมีประสิทธิภาพ

รายได้เพ่ิมขึ น

8 โครงการส่งเสริมและพัฒนา 1. สนับสนุนการรวมกลุ่ม กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร/ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนของ 1. เกษตรกรมีความรู้เร่ืองส้านักปลัด

ตลาดสินค้าเกษตรและ เกษตรกรในการจ้าหน่ายผลผลิตกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรท่ี การบริหารจัดการผลผลิต

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 2. เพ่ือเกษตรกรมีความรู้ในด้าน (หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 12) เข้าร่วม และการตลาด

การตลาดและสร้างเครือข่าย 3. เพ่ือลดความเส่ียงจากราคาผลผลิตตกต้่า 2. เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและสร้าง

เครือข่ายเพ่ือจ้าหน่ายผลผลิตในท้องถ่ิน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3 พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าและเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3 พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าและเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2  แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

9 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่/  -เพ่ิมทางเลือกและลดความเส่ียงกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร/ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ้านวนของ เกษตรกรมีรายได้เพ่ิม ส้านักปลัด

ไร่นาสวนผสมตามหลัก จากการประกอบอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรท่ี เกษตรกรมีแหล่งเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง  -เพ่ือลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ ท้า ในชุมชน

10 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่ม เพ่ือฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรี กลุ่มสตรีแม่บ้านต้าบลส้าพะเนียง 50,000      50,000     50,000      50,000      50,000      จ้านวนของ กลุ่มสตรีมีความรู้ในการส้านักปลัด

สตรีแม่บ้าน แม่บ้าน ประชาชนท่ี ประกอบอาชีพ

เข้าร่วม

11 โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในการท้าการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ต้าบล 200,000 200,000    200,000    200,000    200,000    จ้านวนของ ต้าบลส้าพะเนียงมีแหล่งเรียนรู้ส้านักปลัด

ต้าบล เกษตร ส้าพะเนียง จ้านวน 1 แห่ง เกษตรกรท่ี เก่ียวกับการท้าเกษตร

ท่ีเข้ามาเรียนรู้

12 ก่อสร้างโรงสีชุมชนบ้านหนองหญ้าขาว จัดตั งโรงสีข้าวเพ่ือแหล่ง จัดซื อโรงสีข้าวจ้านวน 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    ร้อยละของ ประชาชนมีแหล่งสีข้าวส้านักปลัด

หมู่ท่ี 5 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน 1 เคร่ือง ประชาชนท่ี ใกล้บ้าน

การสีข้าวท่ีถูกต้องและมี เข้ามาใช้

ประสิทธิภาพแก่เกษตรกร

13 โรงเก็บผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีกักเก็บ ขนาด กว้าง  8  เมตร 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000    ร้อยละของ ชุมชนมีสถานท่ีเก็บ กองช่าง

บ้านหวาย  หมู่ท่ี 9 ผลผลิตทางการเกษตรของ ยาว  20  เมตร พื นท่ี การก่อสร้าง ผลผลิตทางการเกษตร

ชุมชน ใช้สอยไม่น้อยกว่า 160  เมตร  ท่ีม่ันคง แข็งแรง

14 ก่อสร้างโรงสีชุมชนบ้านหวาย จัดตั งโรงสีข้าวเพ่ือแหล่ง จัดซื อโรงสีข้าวจ้านวน 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    ร้อยละของ ประชาชนมีแหล่งสีข้าวส้านักปลัด

หมู่ท่ี 9 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน 1 เคร่ือง ประชาชนท่ี ใกล้บ้าน

การสีข้าวท่ีถูกต้องและมีประสิทธิภาพแก่เกษตรกร เข้ามาใช้
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3 พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าและเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2  แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

15 ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือจัดหาบริการไฟฟ้าให้ ขยายเขตไฟฟ้าให้กับพื นท่ี 50,000      50,000     50,000      50,000      50,000      ร้อยละของ เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ใน ส้านักปลัด

พื นท่ีท้ากินทางการเกษตร ท้ากินทางการเกษตรของ จ้านวนผู้ใช้ไฟพื นท่ีท้ากินการเกษตร

เกษตรกรต้าบลส้าพะเนียงทุกหมู่บ้าน ท้าการเกษตร

16 โรงเรือนคลังอาหารสัตว์ เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีกักเก็บ ขนาด กว้าง  8  เมตร 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000    ร้อยละของ ชุมชนมีสถานท่ีเก็บ กองช่าง

บ้านส้าพะเนียงใหม่  หมู่ท่ี 7 อาหารสัตว์(ฟางก้อน) ยาว  20  เมตร พื นท่ี การก่อสร้าง อาหารสัตว์(ฟางก้อน)

ชุมชน ใช้สอยไม่น้อยกว่า 160  เมตร ท่ีม่ันคง แข็งแรง

17 ส่งเสริมการเลี ยงโคแบบประณีต เพ่ือให้เกษตรกรปรับเปล่ียน อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 50,000      50,000     50,000      50,000      50,000      ร้อยละ เกษตรกรปรับเปล่ียน ส้านักปลัด

การเลี ยงโค การเลี ยงโคแบบปราณีต 40 ของการ วิถีการเลี ยงโค

เลี ยงโค

18 ตลาดนัดโค กระบือ เพ่ือเป็นสถานท่ีในการค้าขาย จัดให้มีตลาดการค้าขาย 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    จ้านวนของ มีสถานท่ีค้าขายโค ส้านักปลัด

โค กระบือ โค กระบือ ผู้ค้าท่ีมาค้า กระบือในพื นท่ีต้าบล

ขาย ส้าพะเนียง

19 ส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถผสม อบรมให้ความรู้ด้านอาหาร 50,000      50,000     50,000      50,000      50,000      ร้อยละของ เกษตรกรได้รับความรู้ ส้านักปลัด

อาหารข้นไว้ใช้เองในฟาร์ม สัตว์และการผสมอาหารสัตว์ ผู้เข้าฝึกอบรมด้านอาหารสัตว์สามารถ

 โดยใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน พร้อมฝึกปฏิบัติการผสม ผลิตอาหารสัตว์ไว้ใช้

อาหารสัตว์ เองได้ โดยใช้วัตถุดิบ

อาหารสัตว์ในท้องถ่ิน
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4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการติดตั งแผงกั นจราจร  เพ่ือให้ประชาชนท่ีสัญจรไปมา ติดตั งแผงกั นจราจร 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    จ้านวนการ ประชาชนมีความปลอด ส้านักปลัด

( สะท้อนแสง) ได้มีความปลอดภัย ( สะท้อนแสง) เขตต้าบลส้าพะเนียง ติดตั งแผงกั น ภัยในการสัญจรไปมา

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1. เพ่ือก้าชับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ1.จัดตั งจุดตรวจร่วมแบบบูรณา 50,000 50,000     50,000 50,000 100,000 จ้านวนของ ราษฎรในเขต อ.โนนแดงส้านักปลัด

ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และ ให้ความร่วมมือสนับสนุนและ การและจุดบริการ/ จุดพักรถ จุดตรวจ และราษฎรท่ีใช้ถนนใน

เทศกาลสงกรานต์ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครง เส้นทางหลักและเส้นทาง

2. เพ่ือด้าเนินงานป้องกันและลดการด้าเนินการช่วงเทศกาลปี รองมีความปลอดภัยใน

3 โครงการช่วยเหลือป้องกันผู้ประสบ เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันเด็ก เยาวชนต้าบลส้าพะเนียง 50,000      50,000     50,000      50,000      50,000      เด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชนมีความรู้ ส้านักปลัด

ภัยทางน ้า และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน ้า100  คน มีความเข้าใจ ความเข้าใจในการป้องกัน

ไม่น้อยกว่า และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ร้อยละ  80 ทางน ้า

5 จัดซื อแผงกั นจราจร เพ่ือใช้ในการอ้านวยความสะดวกขนาด  1.2 เมตร ยาว 1 ม. 20,000      20,000     20,000      20,000      20,000      จ้านวนการ ประชาชนมีความปลอดส้านักปลัด

ในการจราจร ติดตั งแผงกั น ภัยในการจราจร

6 ป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ จัดท้าป้าย /ไฟชลอรถ / 50,000 50,000     50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีความปลอดส้านักปลัด

กรวย /ถนนลูกระนาดหมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 12 ของการติดตั งภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันประชาชนในต้าบลส้าพะเนียง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชน ประชาชนมีความรู้ ส้านักปลัด

อัคคีภัย อัคคีภัย จ้านวน  100  คน มีความเข้าใจ ความเข้าใจในการป้องกัน

ไม่น้อยกว่า อัคคีภัยในชุมชน

ร้อยละ  80
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

8 โครงการจัดตั ง/อบรม/ทบทวน เพ่ือใช้จ่ายในโครงการของ อปพร.อปพร. ทั ง หมดในต้าบล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวนของ อปพร. ในต้าบลได้ท้า ส้านักปลัด

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   ในต้าบลส้าพะเนียง อปพร.ท่ีเข้า กิจกรรมร่วมกัน

( อปพร.) อบรม

9 โครงการวัน อปพร. เพ่ือให้ อปพร.ท้ากิจกรรมร่วมกัน อปพร.ต้าบลส้าพะเนียง 50,000      50000 50,000      50,000      50,000      จ้านวนของ อปพร.ต้าบลส้าพะเนียงมีส้านักปลัด

อปพร.ท่ีเข้า การท้ากิจกรรมร่วมกัน

ร่วมกิจกรรม มากขึ น

10 ฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมศักยภาพ อปพร. การอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ อปพร.ต้าบลส้าพะเนียง 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000    จ้านวนของ อปพร.ได้รับการพัฒนาส้านักปลัด

ความสามารถ ระเบียบวินัย  อปพร.ท่ีเข้าร่วมความรู้ ความสามารถ

พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูน ระเบียบวินัยและเพ่ิม

ประสบการณ์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) พูนประสบการณ์

11 โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ การอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ จิตอาสาภัยพิบัติ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวนของ จิตอาสา ได้รับการพัฒนาส้านักปลัด

ความสามารถ ระเบียบวินัย  จิตอาสา ความรู้ ความสามารถ

พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูน ภัยพิบัติท่ี ระเบียบวินัยและเพ่ิม

ประสบการณ์จิตอาสาภัยพิบัติ เข้าร่วม พูนประสบการณ์

12 โครงการติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ ติดตั งกล้องวงจรปิดภายในต้าบล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจประชาชนมีความปลอดส้านักปลัด

ภายในเขตต้าบลส้าพะเนียง ทรัพย์สินของประชาชน ส้าพะเนียง จ้านวน 18 จุด ของประชาชนภัย ในชีวิต และ

ต้าบลส้าพะเนียง ทรัพย์สิน
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องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

1 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสง เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างในชุมชน ติดตั งไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 500,000    500,000    500,000    500,000    500,000    จ้านวนของ ชุมชนมีแสงสว่าง ส้านักปลัด

อาทิตย์ (โซลล่าเซล) ภายในชุมชน ม.1 ถึง ม.12 การก่อสร้าง เพียงพอ

2 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้า เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างในชุมชน ซ่อมแซมไฟฟ้า 500,000    500,000    500,000    500,000    500,000    จ้านวนของ ชุมชนมีแสงสว่างเพียงพอส้านักปลัด

สาธารณะประโยชน์ สาธารณะประโยชน์ภายในชุมชน การก่อสร้าง

3 ขยายเขตประปาในหมู่บ้าน(อบต.ส้าพะเนียง) เพ่ือให้มีน ้าใช้อุปโภคบริโภค ขนาดท่อ 1 นิ ว ยาว 1,000 500,000    500,000    500,000    500,000    500,000    จ้านวนของ ชุมชนมีน ้าไว้อุปโภค ส้านักปลัด

เมตร การก่อสร้าง บริโภค

4 โครงการปรับปรุงระบบน ้าประปา เพ่ือให้สามารถบริการน ้า ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 500,000    500,000    500,000    500,000    500,000    จ้านวนของ ชุมชนมีน ้าไว้อุปโภค ส้านักปลัด

ในหมู่บ้าน ประปาในหมู่บ้านได้ การก่อสร้าง บริโภค

5 ขยายท่อเมนท์ประปา เพ่ือให้มีน ้าใช้อุปโภคบริโภค ท่อ พีวีซี X 1 นิ วคร่ึง ชั น 196,000    196,000    196000 196000 196000 จ้านวนของ ชุมชนมีน ้าไว้อุปโภค ส้านักปลัด

8.5 ยาวรวม 2,600 ม การก่อสร้าง บริโภค

6 ขยายเขตไฟฟ้าในต้าบลส้าพะเนียง เพ่ือใฟ้ไฟฟ้าเข้าถึงพื นท่ี และใช้ ขยายเขตไฟฟ้าภายในต้าบล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนของ ชุมชนมีแสงสว่าง ส้านักปลัด

ประโยชน์ได้ ส้าพะเนียง การก่อสร้าง เพียงพอ

7 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างรอบบึงแท่น ติดตั งไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 4,200,000  4,200,000 4,200,000  4,200,000  4,200,000  จ้านวนของ ชุมชนมีแสงสว่าง ส้านักปลัด

 พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าแซล)รอบบึงแท่น รอบบึงแท่น จ้านวน 70 จุด การก่อสร้าง เพียงพอ

8 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างรอบบุ่งไทร ติดตั งไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 2,400,000  2,400,000 2,400,000  2,400,000  2,400,000  จ้านวนของ ชุมชนมีแสงสว่าง ส้านักปลัด

 พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซล)จากบ้านซาดไปบุ่งไทรรอบบุ่งไทร รอบบุ่งไทร จ้านวน 40 จุด การก่อสร้าง เพียงพอ

9 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ พลังงาน

แสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) จากแยกบ้านส้าพะเนียง 

ไป ทต.วังหิน

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง และความ

ปลอดภัยให้กับประชาชน

ติดตั งไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จาก

บ้านส้าพะเนียง ไป ทต.วังหิน 

จ้านวน 30 จุด

1,800,000  1,800,000 1,800,000  1,800,000  1,800,000  จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีแสงสว่าง

เพียงพอ
ส้านักปลัด
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องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

10 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ พลังงาน

แสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) จากสามแยกส้า

พะเนียงถึงบ้านเสว

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง และความ

ปลอดภัยให้กับประชาชน

ติดตั งไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จาก

สามแยกบ้านส้าพะเนียงถึง

บ้านเสว จ้านวน 60 จุด

3,600,000  3,600,000 3,600,000  3,600,000  3,600,000  จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีแสงสว่าง

เพียงพอ ส้านักปลัด

11 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ พลังงาน

แสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) จากแยกบ้านหวาย 

ถึงสะพานบ้านเก่า

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง และความ

ปลอดภัยให้กับประชาชน

ติดตั งไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จาก

แยกบ้านหวายถึงสะพานบ้าน

เก่า จ้านวน 15 จุด

900,000    900,000    900,000    900,000    900,000    จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีแสงสว่าง

เพียงพอ ส้านักปลัด

12 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ พลังงาน

แสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) ภายในหมู่บ้านหนอง

หญ้าขาว หมู่ท่ี 5

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง และความ

ปลอดภัยให้กับประชาชน

ติดตั งไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 

ภายในหมู่บ้านหนองหญ้าขาว 

จ้านวน 30 จุด

1,800,000  1,800,000 1,800,000  1,800,000  1,800,000  จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีแสงสว่าง

เพียงพอ ส้านักปลัด

13 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ พลังงาน

แสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) ภายในหมู่บ้านซาด 

หมู่ท่ี 8

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง และความ

ปลอดภัยให้กับประชาชน

ติดตั งไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 

ภายในหมู่บ้านซาด จ้านวน 24

 จุด

1,440,000  1,440,000 1,440,000  1,440,000  1,440,000  จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีแสงสว่าง

เพียงพอ ส้านักปลัด

14 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ พลังงาน

แสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) ภายในหมู่บ้าน

ตะคร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง และความ

ปลอดภัยให้กับประชาชน

ติดตั งไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 

ภายในหมู่บ้านตะคร้อ จ้านวน

 10 จุด

600,000    600,000    600,000    600,000    600,000    จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีแสงสว่าง

เพียงพอ ส้านักปลัด

15 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ พลังงาน

แสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) ภายในหมู่บ้านฝาง 

หมู่ท่ี 2

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง และความ

ปลอดภัยให้กับประชาชน

ติดตั งไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 

ภายในหมู่บ้านฝาง จ้านวน 12

 จุด

780,000    780,000    780,000    780,000    780,000    จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีแสงสว่าง

เพียงพอ
ส้านักปลัด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

16 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ พลังงาน

แสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) ภายในหมู่บ้านคู หมู่

ท่ี 1

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง และความ

ปลอดภัยให้กับประชาชน

ติดตั งไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 

ภายในหมู่บ้านคู จ้านวน 30 จุด

1,800,000  1,800,000 1,800,000  1,800,000  1,800,000  จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีแสงสว่าง

เพียงพอ
ส้านักปลัด

17 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ พลังงาน

แสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) ภายในหมู่บ้านหัว

ตลาด หมู่ท่ี 4

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง และความ

ปลอดภัยให้กับประชาชน

ติดตั งไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 

ภายในหมู่บ้านหัวตลาด 

จ้านวน 18 จุด

1,080,000  1,080,000 1,080,000  1,080,000  1,080,000  จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีแสงสว่าง

เพียงพอ

ส้านักปลัด
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องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงาน เพ่ือสร้างจิตส้านึกในการใช้ อบรมประชาชนเก่ียว 50,000      50,000     50,000      50,000      50,000      ความพึงพอใจประชาชนจิตส้านึกในการส้านักปลัด

ทดแทน พลังงานทดแทนเพ่ือให้เกิด กับความส้าคัญของพลังงาน ของประชาชนใช้พลังงานทดแทนเพ่ือให้

การพ่ึงพาตนเองอย่างย่ังยืน และวิธีการอนุรักษ์พลังงาน ร้อยละ 60 เกิดการพ่ึงพาตนเองอย่าง

ตามแนวทางพระราชด้าริ จ้านวน  50 คน ย่ังยืนตามแนวทางพระราช

เศรษฐกิจพอเพียง ด้าริเศรษฐกิจพอเพียง

2 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าพลังาน 1. เพ่ือติดตั งระบบพลังงาน ก่อสร้างระบบกระจายน ้า 700,000    700,000    700,000    700,000    875,000    จ้านวนหมู่บ้าน1.มีการใช้ทรัพยากร  ส้านักปลัด

แสงอาทิตย์ภายในต้าบลส้าพะเนียง ไฟฟ้าด้วยแผงโซลาร์เซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ภายใน ท่ีได้ก่อสร้าง ในพื นท่ีใช้แหล่งน ้าใน

แสงอาทิตย์กับประปาหมู่บ้าน ต้าบลส้าพะเนียง ราคาแห่งละ พื นท่ีและใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

ถังเก็บน ้ากลางหรือถังเก็บ 175,000  บาท 2.มีการใช้พลังงานแสง

น ้าฝนในท่ีสาธารณะ บ่อบาดาล อาทิตย์ผลิตไฟฟ้าเพ่ือสูบน ้า

เพ่ือการการอุปโภค บริโภค ในการเกษตรและปศุสัตว์

แหล่งน ้าแก้มลิงเพ่ือการเกษตร

3 แก๊สชีวภาพ เพ่ือใช้ก๊าซชีวภาพไปเป็น เกษตรกรผู้เลี ยงสุกร โค 300,000    300,000    300,000    300,000    300,000    จ้านวนเกษตรลดค่าใช้จ่ายในการใช้ก๊าซส้านักปลัด

พลังงานทดแทนสาหรับการ กระบือ และสัตว์ปีก กรท่ีเข้าร่วม หุงต้ม

หุงต้มในครัวเรือน

4 โครงการอบรมพัฒนาผู้น้าชุมชน เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ในการอบรมให้ความรู้เร่ืองอนุรักษ์ 15,000      15,000     15,000      15,000      15,000      จ้านวนของ ประชาชนมีความรู้ ส้านักปลัด

สู่ต้นแบบด้านพลังงาน ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พลังงานและพลังงานทดแทน ครั งของการ ความเข้าใจในเร่ืองการ

และเตรียมความพร้อมส้าหรับ จ้านวน  4 ครั ง อบรม อนุรักษ์พลังงาน

การเป็นแกนน้าขับเคล่ือนองค์ความรู้ด้านพลังงาน
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

5 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปล่ียนหลอด LED จ้านวน 20,000      20,000     20,000      20,000      20,000      ลดค่าไฟฟ้า เกิดการเรียนรู้การ ส้านักปลัด

พลังงาน(หลอด LED) และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 50 ครัวเรือน ครัวเรือนละ ลงจากเดือน ประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้า 2 หลอด ก่อนหน้าได้

ร้อยละ 10

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานใน ส่งเสริมให้ใช้บ่อก๊าซชีวภาพ 104,000    104,000    104,000    104,000    104,000    ส่งเสริมการ ลดค่าใช้จ่ายด้าน ส้านักปลัด

ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ครัวเรือน รณรงค์การใช้พลังงาน12 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ใช้ก๊าซชีวภาพพลังงานในระดับครัวเรือน

(บ่อหมักก๊าซชีวภาพ) ทดแทนและลดมลภาวะจากการ1 บ่อ หมู่บ้านละ พร้อมทั งลดปัญหามล

เลี ยงสัตว์ 1 บ่อ ภาวะจากการเลี ยงสัตว์

7 โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เร่ืองการ เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ในการใช้ อบรมให้ความรู้เร่ืองอนุรักษ์ 12,000      12,000     12,000      12,000      12,000      จัดการอบรม นักเรียนและบุคลากร ส้านักปลัด

อนุรักษ์พลังงานและจิตส้านึกในการ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พลังงานจ้านวน  4 โรงเรียน ให้ความรู้ ในโรงเรียนมีความรู้

ประหยัดพลังงานให้แก่นักเรียนและ พร้อมจัดตั งชมรมอนุรักษ์พลังงาน จ้านวน 4 ความเข้าใจในเร่ืองการ

บุคลากรในสถานศึกษา ในสถานศึกษา โรงเรียน อนุรักษ์พลังงานและมี

การผลักดันให้เกิดชมรม

อนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วม เพ่ือสนับสนุนให้นักกีฬาในต้าบลนักกีฬาในเขตต้าบลส้าพะเนียง 30,000 30,000     30,000 30,000 30,000 จ้านวนครั ง นักกีฬาในต้าบลมีประ ส้านักปลัด

การแข่งขัน ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ ท่ีส่งแข่งขัน สบการณ์ในการแข่งขัน

จังหวัดให้มีประสบการณ์ในการเล่นกีฬาให้มากขึ น กีฬามากย่ิงขึ น

2 โครงการแข่งขันกีฬาส้าพะเนียงเกมส์ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลา ประชาชนในต้าบลส้าพะเนียง 150,000 150,000    150,000 150,000 150,000 จ้านวนผู้เข้า ประชาชนได้ใช้เวลาว่าง กอง 

ว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกก้าลังกาย ร่วมงาน ให้เป็นประโยชน์ การศึกษา

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนก เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีใน ก่อสร้างลานกีฬาภายใน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน ประชาชนมีสถานท่ีใน กอง

ประสงค์พร้อมอุปกรณ์ออก ออกก้าลังกายและให้ประชาชน ต้าบลส้าพะเนียง(หมู่ท่ี 1 - 12) หมู่บ้านท่ีมี ออกก้าลังกายและ การศึกษา

ก้าลังกาย ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลานกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 1. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาเด็กและเยาวชนในต้าบลส้าพะเนียง 50,000      50,000     50,000      50,000      50,000      จ้านวนผู้เข้า 1. เด็กและเยาวชนได้ ส้านักปลัด

พัฒนาทักษะด้านกีฬา ความรู้และฝึกฝนทักษะความ จ้านวน  200  คน ร่วมอบรม พัฒนาศักยภาพและมี

ช้านาญในกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์ ทักษะด้านกีฬา

2. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝน 2. เด็กและเยาวชนมีน ้าใจ

ตนเองให้มีคุณธรรมน ้าใจนักกีฬา นักกีฬามีระเบียบวินัยมี

3. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนน้าทักษะ ความซ่ือสัตย์สุตจริต

5 ก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตซอล เพ่ือด้าเนินการก่อสร้าง รร.บ.ฝาง,รร.บ.หนองหญ้าขาว  1,724,000 1,724,000 1,724,000 1,724,000 1,724,000 จ้านวนของ เด็ก เยาวชนมีสถานท่ี กองช่าง

ภายใน รร.ในเขตต้าบลส้าพะเนียง ลานกีฬา/สนามฟุตซอล รร.คูเตยฯ ตามแบบมาตรฐาน การก่อสร้าง ในการออกก้าลังกาย

6 จัดซื อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬาและ จัดซื อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา 50,000      50,000     50,000      50,000      50,000      จ้านวนของ ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี กอง

ออกก้าลังกาย ประจ้าสนามกีฬา หมู่บ้านท่ี ย่ิงขึ น การศึกษา

ได้รับ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

 4.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

7 ก่อสร้างสนามเด็กเล่นภายใน เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬาและ ก่อสร้างสนามเด็กเล่นภายใน 500,000    500,000    500,000    500,000    500,000    จ้านวนของ ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี กอง

อบต.ส้าพะเนียง ออกก้าลังกาย องค์การบริหารส่วนต้าบลส้าพะเนียง หมู่บ้านท่ีได้รับย่ิงขึ น การศึกษา

8 ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ เพ่ือด้าเนินการก่อสร้าง ขนาดกว้าง  20 เมตร  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนของ เด็ก เยาวชนมีสถานท่ีในกองช่าง

บ้านคู หมูท่ี 1 ลานกีฬา/สนามกีฬา ยาว  40  เมตร การก่อสร้าง การออกก้าลังกายเล่นกีฬา

 และใช่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

9 ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ เพ่ือด้าเนินการก่อสร้าง ขนาดกว้าง  20 เมตร  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนของ เด็ก เยาวชนมีสถานท่ี กองช่าง

บ้านซาด  หมูท่ี 8 ลานกีฬา/สนามกีฬา ยาว  40  เมตร การก่อสร้าง ในการออกก้าลังกาย

 เล่นกีฬา และใช่เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์

10 สนับสนุนเคร่ืองออกก้าลังกาย เพ่ือให้ประชาชนเยาวชน จัดซื อเคร่ืองออกก้าลัง 300,000    300,000    300,000    300,000    300,000    จ้านวนของ เยาวชน ประชาชน กองการ

ผู้สูงอายุ ได้ออกก้าลังกาย กายกลางแจ้งให้กับชุมชน การก่อสร้าง ผู้สูงอายุ ได้ออกก้าลังกายศึกษา

อย่างท่ัวถึง มีสุขภาพแข็งแรง

11 ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ เพ่ือด้าเนินการก่อสร้าง ขนาดกว้าง  20 เมตร  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนของ เด็ก เยาวชนมีสถานท่ีในกองช่าง

บ้านหวาย หมูท่ี 9 ลานกีฬา/สนามกีฬา ยาว  40  เมตร การก่อสร้าง การออกก้าลังกายเล่นกีฬา

 และใช่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
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งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากศาลาแดง เพ่ือความสะดวกในการสัญจร กว้าง 3 เมตร ยาว 2,2100 เมตร 3,234,200  3,234,200 3,234,200  3,234,200  3,234,200  จ้านวนของ ประชาชนสัญจรไปมา

ถึงโนนไผ่ (ต่อของเดิม) บ้านส้าพะเนียง ไปมา หนา 0.15 เมตร พื นท่ีก่อสร้าง การก่อสร้าง สะดวกย่ิงขึ น

หมู่ท่ี 3 รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นม.ถ.280-09 ไม่น้อยกว่า 6,300 ตารางเมตร

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวตลาด - เพ่ือความสะดวกในการสัญจร ช่วงท่ี 1 กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. 3,356,200  3,356,200 3,356,200  3,356,200  3,356,200  จ้านวนของ ประชาชนสัญจรไปมา

โนนสะเดา รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นม.ถ. ไปมา หนา 0.15 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า การก่อสร้าง สะดวกย่ิงขึ น

280-21 บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4 2,500ตร.ม. ช่วงท่ี 2 กว้าง 4 ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. พื นท่ี ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัด เพ่ือความสะดวกในการสัญจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 2,672,900  2,672,900 2,672,900  2,672,900  2,672,900  จ้านวนของ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองหญ้าขาว ถึง บ้านฝาง รหัสทางหลวง ไปมา หนา 0.15 เมตร พื นท่ีก่อสร้างไม่ การก่อสร้าง สะดวกย่ิงขึ น

ท้องถ่ิน นม.ถ.280-22 บ้านหนองหญ้าขาว น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร

หมู่ท่ี 5 ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 

0-0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบ เพ่ือความสะดวกในการ ช่วงท่ี 1 กว้าง 5 ม. ยาว 664 ม. 3,355,200  3,355,200 3,355,200  3,355,200  3,355,200  จ้านวนของ ประชาชนสัญจรไปมา

หนองหวาย รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นม.ถ. สัญจรไปมา หนา 0.15 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า การก่อสร้าง สะดวกย่ิงขึ น

280-29 บ้านหวาย หมู่ท่ี 9 3,320 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก 0 - 0.50 ม. หนา 0.15 ม. 

ช่วงท่ี 2 กว้าง 5 ม. ยาว 314 ม.หนา 0.15 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,570 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก 0 - 0.50 ม. หนา 0.15 ม.

ช่วงท่ี 3 กว้าง 5 ม. ยาว 277 ม.หนา 0.15 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,385 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก 0 - 0.50 ม. หนา 0.15 ม.

5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางน้อย เพ่ือความสะดวกในการ กว้าง 5  ม.  ยาว 1,785   ม. 4,705,300  4,705,300 4,705,300  4,705,300  4,705,300  จ้านวนของ ประชาชนสัญจรไปมา

โนนดุม รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นม.ถ. สัญจรไปมา หนา 0.15 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า การก่อสร้าง สะดวกย่ิงขึ น

280-14 บ้านหวาย หมู่ท่ี 9 8,925 ตร.ม.วางท่อระบายน ้า เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.จ้านวน 2 จุดๆละ 6 ท่อน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

6 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ปูทับด้วย เพ่ือความสะดวกในการ กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. 1,860,500 1,860,500 1,860,500 1,860,500 1,860,500 จ้านวนของ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคู-บ้านเตย สัญจรไปมา หนา 0.05 ม. มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า การก่อสร้าง สะดวกย่ิงขึ น

รหัสทางหลวงท้องถ่ินนม.ถ.280-18 4,800 ตร.ม.

บ้านคู หมู่ท่ี 1 

7 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ปูทับด้วย เพ่ือความสะดวกในการ ช่วงท่ี 1 กว้าง 5 ม. ยาว 661 ม. 2,270,000 2,270,000 2,270,000 2,270,000 2,270,000 จ้านวนของ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน สัญจรไปมา หนา 0.05 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า การก่อสร้าง สะดวกย่ิงขึ น

บ้านคู รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นม.ถ.280-16 3,305 ตร.ม. ช่วงท่ี 2 กว้าง 5 ม.

บ้านคู หมู่ท่ี 1  ยาว 671 ม.หนา 0.05 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า 3,355 ตร.ม. 

ช่วงท่ี 3 กว้าง 4 ม. ยาว  195 ม.หนา 0.05 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. 

8 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.เช่ือมสายศาล เพ่ือความสะดวกในการ ช่วงท่ี 1 กว้าง 4 ม. ยาว 138 ม. 544,700 544,700 544,700 544,700 544,700 จ้านวนของ ประชาชนสัญจรไปมา

ปู่ตา ภายในหมู่บ้านส้าพะเนียง สัญจรไปมา หนา 0.10 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า การก่อสร้าง สะดวกย่ิงขึ น

รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นม.ถ.280-25 552 ตร.ม. ช่วงท่ี 2 กว้าง 4 ม.

บ้านส้าพะเนียง หมู่ท่ี 3  ยาว 85 ม.หนา 0.10 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า 340 ตร.ม. 

ช่วงท่ี 3 กว้าง 3 ม. ยาว  139  ม.หนา 0.10 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า 417 ตร.ม. 

ช่วงท่ี 4 กว้าง 3.50 ม. ยาว 70  ม.หนา 0.10 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า 245 ตร.ม. 

9 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ปูทับด้วย เพ่ือความสะดวกในการ ช่วงท่ี 1 กว้าง 4 ม. ยาว298 ม. 1,084,300 1,084,300 1,084,300 1,084,300 1,084,300 จ้านวนของ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลางบ้านเช่ือมต่อ สัญจรไปมา หนา 0.05 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า การก่อสร้าง สะดวกย่ิงขึ น

ศาลปู่ตาบ้านส้าพะเนียง 1,192 ตร.ม. ช่วงท่ี 2 กว้าง 5 ม.

รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นม.ถ.280-25 บ้านส้าพะเนียง หมู่ท่ี 3  ยาว 355 ม.หนา 0.05 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,775 ตร.ม. 
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องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

10 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ปูทับด้วย เพ่ือความสะดวกในการ ช่วงท่ี 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,090  ม. 3,472,900 3,472,900 3,472,900 3,472,900 3,472,900 จ้านวนของ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหวาย-บ้านเก่า สัญจรไปมา หนา 0.05 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า การก่อสร้าง สะดวกย่ิงขึ น

รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นม.ถ.280-11 5,450 ตร.ม. ช่วงท่ี 2 กว้าง 4 ม.

บ้านหวาย หมู่ท่ี 9  ยาว 115 ม.หนา 0.05 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า 460 ตร.ม. 

ช่วงท่ี 3 กว้าง 5 ม. ยาว 757 ม. หนา 0.05 ม. มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 3,785 ตร.ม.

11 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง คสล. เพ่ือป้องกันน ้าเซาะตล่ิงรอบ ยาว 7,000 ม. ก่อสร้างปีละ 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 จ้านวนของ ป้องกันน ้าเซาะตล่ิง

รอบบึงแท่น บ้านส้าพะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7 บึงแท่น 2,000 ม. ผนัง คสล.หนา 0.15 ม. การก่อสร้าง รอบบึงแท่น

กว้าง 3 ม. ตามแบบมาตรฐาน

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนน เพ่ือความสะดวกในการ กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ้านวนของ ประชาชนสัญจรไปมา

เจนจบทิศ สายเรียบหนองกรด สัญจรไปมา . หนา 0.15 ม. การก่อสร้าง สะดวกย่ิงขึ น

บ้านซาด หมู่ท่ี 8

13 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากปากทาง

ดอนป่าช้า ถึงบ้านนายประเสริฐ ช่างปรุ 

บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

ถนนหินคลุกกว้าง 4 ม. ยาว 

900 ม. หนา 0.10 ม.

2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากปากทาง

ดอนป่าช้า ถึงบ้านนายประเสริฐ ช่างปรุ 

บ้านคู หมู่ท่ี 2

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. หนา 

0.15 ม.

2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

15 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ไปตามคลอง

ใหญ่ ถึง ล้าห้วยเตย บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

ถนนหินคลุกกว้าง 4 ม. ยาว 

900 ม. หนา 0.10 ม.

2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

16 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ไปตามคลองใหญ่

 ถึง ล้าห้วยเตย บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. หนา 

0.15 ม.

2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

17 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุก จาก

บ้านนายเดช ถึงบ้านนางพิณ ช่างปรุ บ้านคู 

หมู่ท่ี 1

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

ถนนดินกว้าง 4 ม. ยาว 600 

ม. สูง 1 ม. ถนนหินคลุกกว้าง 

4 ม. ยาว 600 ม.หนา 0.10 ม.

1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายเดช

 ถึงบ้านนางพิณ ช่างปรุ บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 4 ม. ยาว 600 ม.หนา 

0.15 ม.

1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

19 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากปากทาง

คลองนกเขา ถึงฝายหันเตย บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

ถนนหินคลุกกว้าง 4 ม. ยาว 

600 ม.หนา 0.10 ม.

1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากปากทาง

คลองนกเขา ถึงฝายหันเตย บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 4 ม. ยาว 600 ม.หนา 

0.10 ม.

1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

21 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบหมู่บ้าน 

บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

ถนนหินคลุกกว้าง 5 ม. ยาว 

1,300 ม.หนา 0.10 ม.

3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน 

บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 5 ม. ยาว 1,300 ม.หนา

 0.15 ม.

3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

23 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุก จาก

 นานายอาด ถึง ล้าห้วยใหญ่ บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

ถนนดินกว้าง 4 ม. ยาว 1,000

 ม. สูง 1 ม. ถนนหินคลุกกว้าง

 4 ม. ยาว 1,000 ม.หนา 0.10

 ม.

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น อบต.ส้า

พะเนียง

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก นานายอาด

 ถึง ล้าห้วยใหญ่ บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.หนา

 0.15 ม.

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากทางเข้าวัด 

ถึงล้าห้วยยาง บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.หนา

 0.15 ม.

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

26 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ตามล้าห้วย

จากทางนานายสมาน หย่ังบุญ ถึงหน้าฝาย

นางอุทร ถ่ายกลาง บ้านคูหมู่ท่ี 1

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

ถนนหินคลุกกว้าง 4 ม. ยาว 

1,000 ม.หนา 0.10 ม.

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตามล้าห้วยจาก

ทางนานายสมาน หย่ังบุญ ถึงหน้าฝายนาง

อุทร ถ่ายกลาง บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.หนา

 0.10 ม.

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

28 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.จากส่ีแยก

กลางบ้านถึงหน้าวัดบ้านฝางทิศตะวันตก 

บ้านฝาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 5 ม. ยาว 100 ม.หนา 

0.15 ม.

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

29 โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก จากฝายถึง

สะพานไม้ บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 5 ม. ยาว 374 ม.หนา 

0.10 ม.

1,122,000 1,122,000 1,122,000 1,122,000 1,122,000 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

30 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.จากฝายถึง

สะพานไม้ บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 5 ม. ยาว 374 ม.หนา 

0.10 ม.

1,122,000 1,122,000 1,122,000 1,122,000 1,122,000 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากประปา ถึง

นานายบุญส่ง บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 4 ม. ยาว 674 ม.หนา 

0.15 ม.

1,617,600 1,617,600 1,617,600 1,617,600 1,617,600 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย

สังวาลย์ ถึงคลองนานายอี บ้านหัวตลาด หมู่

ท่ี 4

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 4 ม. ยาว 315 ม.หนา 

0.15 ม.

756,000 756,000 756,000 756,000 756,000 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายส้าลี

 ถึงสะพานไม้ บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 4 ม. ยาว 102 ม.หนา 

0.15 ม.

244,800 244,800 244,800 244,800 244,800 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

34 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากนานายอี 

ถึง บ้านหนองหญ้าขาว บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

ถนนหินคลุกกว้าง 4 ม. ยาว 

1,800 ม.หนา 0.10 ม.

4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนานายอี ถึง

 บ้านหนองหญ้าขาว บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 4 ม. ยาว 1,800 ม.หนา

 0.10 ม.

4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

36 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ด้วยแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีตถนนในหมู่บ้าน จากบ้านค ้า นุช

ชนะ ถึงบ้านนางโสภา พรประเสริฐ บ้านหัว

ตลาด หมู่ท่ี 4

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 4 ม. ยาว 460 ม.หนา 

0.05 ม.

737,600 737,600 737,600 737,600 737,600 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น อบต.ส้า

พะเนียง

37 โครงการก่อสร้างหินคลุก จากโนนขวาง ถึง

หนองหอย บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

ถนนหินคลุกกว้าง 4 ม. ยาว 

420 ม.หนา 0.10 ม.

1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

38 โครงการก่อสร้างรั วกั น ราว 2 ข้าง บล็อก

คอนเวิร์ส ฝายไปหินเงิ ม บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี

 4

เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุรถตกคลอง ราวเหล็กยาว 50 ม. สูง1.50 ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ผู้ขับข่ีมีความ

ปลอดภัยมากขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

39 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสะพานไม้

ถึงฝายบ้านฝาง บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

ถนนหินคลุกกว้าง 4 ม. ยาว 

800 ม.หนา 0.10 ม.

1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสะพานไม้ถึง

ฝายบ้านฝาง บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 4 ม. ยาว 800 ม.หนา 

0.10 ม.

1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

41 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามล้าห้วย

จุดสะพานไม้ บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. 9,424,000 9,424,000 9,424,000 9,424,000 9,424,000 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าศาลปู่ตา 

บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 3 ม. ยาว  50 ม.หนา 

0.10 ม.

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ต่อของเดิม) 

จากบ้านนางหว้า แดงศรี ถึง โคกสูง บ้าน

ตะคร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 4 ม. ยาว  380 ม.หนา 

0.10 ม.

760,000 760,000 760,000 760,000 760,000 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากโคกหนอง

เต็ง ถึง คลองนานายอาด สรสิทธ์ิบ้านตะคร้อ

 หมู่ท่ี 6

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กกว้าง 5 ม . ยาว 500 หนา 

0.15 ม.

760,000 760,000 760,000 760,000 760,000 จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกนา

นายยวง เสริมนอก ถึงถนนประดู่ บ้านส้า

พะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง  4 ม.  ยาว  350  ม. 

หนา 0.10 ม. พร้อมวางท่อ 2 

จุด

980,000    980,000    980,000    980,000    980,000    จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

46 โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมหินคลุกจาก

บ่อขยะ ถึง คลองโนนประดู่ บ้านส้าพะเนียง

ใหม่ หมู่ท่ี 7

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

ถนนดินกว้าง  4 ม.  ยาว 950 

 ม. สูง 1 ม. ถนนหินคลุกกว้าง

 4 ม. ยาว 950 ม. หนา 0.10

 ม. พร้อมวางท่อ 2 จุด

2,280,000  2,280,000 2,280,000  2,280,000  2,280,000  จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น อบต.ส้า

พะเนียง

47 โครงการก่อสร้างคสล.จากบ่อขยะ ถึง คลอง

โนนประดู่ บ้านส้าพะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 4 ม. ยาว 950 ม. หนา 

0.15 ม.

2,280,000  2,280,000 2,280,000  2,280,000  2,280,000  จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

48 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. จากสามแยก

กลุ่มทอเส่ือ ถึงสุดซอย บ้านส้าพะเนียงใหม่ 

หมู่ท่ี 7

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 

0.10 ม.

300,000    300,000    300,000    300,000    300,000    จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนานาง

จิณณพัชร์ ถึง คลองวิชิต บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 4 ม. ยาว 1000 ม. หนา

 0.10 ม.

2,000,000  2,000,000 2,000,000  2,000,000  2,000,000  จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

50 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากหนองระ

หันตาโท ถึงนานายคง บ้านโนนไผ่ หมู่ท่ี 10.

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

ถนนหินคลุกกว้าง 4 ม. ยาว 

1000 ม. หนา 0.10 ม.

3,600,000  3,600,000 3,600,000  3,600,000  3,600,000  จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

60 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหนองระ

หันตาโท ถึงนานายคง บ้านโนนไผ่ หมู่ท่ี 10.

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 4 ม. ยาว 1000 ม. หนา

 0.10 ม.

3,600,000  3,600,000 3,600,000  3,600,000  3,600,000  จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

61 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากฝาย

หนองระหันตาโท ถึงฝายบ้านฝาง บ้านโนน

ไผ่ หมู่ท่ี 10

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

ถนนหินคลุกกว้าง 6 ม. ยาว 

1200 ม. หนา 0.10 ม.

4,320,000  4,320,000 4,320,000  4,320,000  4,320,000  จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากฝายหนอง

ระหันตาโท ถึงฝายบ้านฝาง บ้านโนนไผ่ หมู่ท่ี

 10

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 6 ม. ยาว 1200 ม. หนา

 0.10 ม.

4,320,000  4,320,000 4,320,000  4,320,000  4,320,000  จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

63 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุกจาก

นานา'งอึ ง ถึงนานายมิตร บ้านโนนไผ่ หมู่ท่ี 

10

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

ถนนดินกว้าง 4 ม. ยาว 440 

ม.สูง 1 ม. ถนนหินคลุกกว้าง 4

 ม. ยาว 440 ม. หนา 0.10 ม.

1,056,000  1,056,000 1,056,000  1,056,000  1,056,000  จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนานางอึ ง 

ถึงนานายมิตร บ้านโนนไผ่ หมู่ท่ี 10

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 4 ม. ยาว 440 ม. หนา 

0.10 ม.

1,056,000  1,056,000 1,056,000  1,056,000  1,056,000  จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

65 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุก จาก

สามแยกบ้านนางแย้มถึงสามแยกสระนาย

สมร ไพรณิรินทร์ บ้านเก่า หมู่ท่ี 11

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

ถนนดินกว้าง 5 ม. ยาว 150 

ม.สูง 1 ม. ถนนหินคลุกกว้าง 5

 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.10 ม.

450,000    450,000    450,000    450,000    450,000    จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

66 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยก

บ้านนางแย้มถึงสามแยกสระนายสมร ไพรณิ

รินทร์ บ้านเก่า หมู่ท่ี 11

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม. หนา 

0.10 ม.

450,000    450,000    450,000    450,000    450,000    จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

67 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางเชย

 ถึงบึงแท่น บ้านส้าพะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 

0.10 ม.

400,000    400,000    400,000    400,000    400,000    จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

68 โครงการก่อสร้างถนน เส้นหนองสะแก ถึง

บึงแท่น (ต่อของเดิม) บ้านส้าพะเนียงใหม่ 

หมู่ท่ี 7

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 4 ม. ยาว350 ม. หนา 

0.10 ม.

700,000    700,000    700,000    700,000    700,000    จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

69 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากศาลา SML 

ถึงบ้านนางดม บ้านหนองบัวน้อย หมู่ท่ี 12

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 

0.10ม.

400,000    400,000    400,000    400,000    400,000    จ้านวน

ของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกย่ิงขึ น
อบต.ส้า

พะเนียง

70 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุก เพ่ือความสะดวกในการสัญจร กว้าง 4 ม. ยาว 1,300 ม. 3,120,000  3,120,000 3,120,000  3,120,000  3,120,000  จ้านวนของ ประชาชนสัญจรไปมา อบต.ส้า

จากนานางโสภา พรประเสริฐถึง นา ไปมา  หนา 0.10 ม. การก่อสร้าง สะดวกย่ิงขึ น พะเนียง

นายเกษม  ด้วงจอดนอก บ้านหัวตลาด

หมู่ท่ี 4
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

71 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือความสะดวกในการสัญจร กว้าง 4 ม. ยาว 1,300 ม. 3,120,000  3,120,000 3,120,000  3,120,000  3,120,000  จ้านวนของ ประชาชนสัญจรไปมา อบต.ส้า

จากนานางโสภา พรประเสริฐถึง นา ไปมา  หนา 0.10 ม. การก่อสร้าง สะดวกย่ิงขึ น พะเนียง

นายเกษม  ด้วงจอดนอก บ้านหัวตลาด

หมู่ท่ี 4

72 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากศาลา เพ่ือความสะดวกในการสัญจร กว้าง 4 ม. ยาว 340 ม. 680,000    680,000    680,000    680,000    680,000    จ้านวนของ ประชาชนสัญจรไปมา อบต.ส้า

SML ถึง ต้นฉ้่าฉาทางข้าหมู่บ้าน ไปมา  หนา 0.10 ม. การก่อสร้าง สะดวกย่ิงขึ น พะเนียง

บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4

73 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ด้านทิศ เพ่ือความสะดวกในการสัญจร กว้าง 5 ม. ยาว 490 ม. 1,470,000  1,470,000 1,470,000  1,470,000  1,470,000  จ้านวนของ ประชาชนสัญจรไปมา อบต.ส้า

ตะวันตก วัดป่าตะคร้อ บ้านตะคร้อ ไปมา  หนา 0.15 ม. การก่อสร้าง สะดวกย่ิงขึ น พะเนียง

 หมู่ท่ี 6

74 โครงการสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน เพ่ือความสะดวกในการสัญจร ช่วงท่ี 1 กว้าง 3 ม. 817,000    817,000    817,000    817,000    817,000    จ้านวนของ ประชาชนสัญจรไปมา อบต.ส้า

นายออดจากแยกบ้านนางสุวรรณถึง ไปมา  ยาว 62 ม.หนา 0.10 ม. การก่อสร้าง สะดวกย่ิงขึ น พะเนียง

บ้านนายออดจากบ้านนายออดถึงถนน ช่วงท่ี 2 กว้าง 4 ม.

สายหนองเต็ง บ้านหนองหญ้าขาว ยาว -362 ม.หนา 0.10 ม.

หมู่ท่ี 5

75 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ปูทับด้วย เพ่ือความสะดวกในการสัญจร กว้าง 5 ม. ยาว 840 ม. 1,680,000  1,680,000 1,680,000  1,680,000  1,680,000  จ้านวนของ ประชาชนสัญจรไปมา อบต.ส้า

แอสฟัลท์ติกภายในท่ีท้าการ ไปมา  หนา 0.05 ม. การก่อสร้าง สะดวกย่ิงขึ น พะเนียง

อบต.ส้าพะเนียง
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.6  แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการปลูกต้นไม้ในท่ีสาธารณะ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้และ ปลูกต้นไม้ในท่ีสาธารณะใน 50,000 50,000     50,000 50,000 50,000 จ้านวนของ ได้อนุรักษ์ป่าไม้และลด ส้านักปลัด

เป็นการลดปัญหาภาวะโลกร้อน เขตต้าบลส้าพะเนียง ท่ีสาธารณะท่ี ปัญหาภาวะโลกร้อน จพง.เกษตร

ปลูก

2 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและ เพ่ือให้ประชาชนในต้าบลตระ ทั ง  12   หมู่บ้านในเขต 10,000 10,000     10,000 10,000 10,000 จ้านวนของ ประชาชนในต้าบลตระ ส้านักปลัด

ส่ิงแวดล้อม หนักเห็นความส้าคัญของการอนุต้าบลส้าพะเนียง หมู่บ้านท่ีรณรงค์หนักเห็นความส้าคัญ จพง.เกษตร

รักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ของการอนุรักษ์ทรัพยา

กรและส่ิงแวดล้อม

3 ตรวจสอบเขตพื นท่ีสาธารณะ เพ่ือป้องกันการบุกรุกพื นท่ีสา- ตรวจสอบท่ีสาธารณะในเขต 30,000 30,000     30,000 30,000 30,000 จ้านวนของ องค์การบริหารส่วนต้าบลส้าพะเนียงกองช่าง

ธารณะในเขตต้าบลส้าพะเนียง ต้าบลส้าพะเนียง ท่ีสาธารณะท่ี ส้าพะเนียงไม่ถูกบุกรุกเขตท่ี

ตรวจสอบ สาธารณะ

4 โครงการสร้างท้านบน ้ากั นคลองจากจุดนา

นายบุญส่ง บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตรกว้าง 5 ยาว 7 ม. สูง 2.50 ม.

 พร้อมวางท่อ จ้านวน 5 ท่อน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ้านวน

ของการก้อ

สร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้

ในการเกษตร
อบต.ส้า

พะเนียง

100

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการส้าพะเนียงร่วมใจต้าน เพ่ือเป็นการมอบผ้าห่มให้กับ ประชาชนท่ีขาดแคลนผ้าห่ม 50,000 50,000     50,000 50,000 50,000 จ้านวนของ ประชาชนท่ีขาดแคลนผ้าส้านักปลัด

ภัยหนาว ประชาชนท่ีประสบภัยหนาว ในเขตต้าบลส้าพะเนียง ผู้ได้รับการ ห่มในเขตต้าบลส้าพะเนียง

เหลือ มีผ้าห่มในการต้านภัยหนาวท่ีจะเกิดขึ น

2 โครงการก่อสร้างบ้านพัก เพ่ือเป็นการจัดสวัสดิการให้กับ ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จ้านวนของ อบต.มีบ้านพักพนัก กองช่าง

พนักงาน อบต.ส้าพะเนียง พนักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลส้าพะเนียง อบต. ท่ีพัก งานเป็นการให้สวัสดิการ

3 โครงการก่อสร้างส้านักงาน เพ่ือการรองรับการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างส้านักงานป้องกันฯ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวนของ มีท่ีท้าการท่ีได้มาตรฐาน กองช่าง

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบุคลากร ต้าบลส้าพะเนียงท่ีได้มาตรฐาน ประชาชนท่ี เพ่ือรองรับการถ่ายโอน

องค์การบริหารส่วนต้าบลส้าพะเนียง จ้านวน   1   แห่ง มาติดต่อ ภารกิจและบุคลากร

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน ้า เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมห้องน ้าให้ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจห้องน ้ามีความม่ันคง กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต้าบลส้าพะเนียง ม่ันคงแข็งแรง สวยงาม ภายใน อบต.ส้าพะเนียง ของประชาชนแข็งแรง และสวยงาม

ร้อยละ 80

5 โครงการก่อสร้างลานจอดรถ เพ่ือให้มีสถานท่ีจอดรถของ อบต.ก่อสร้างลานจอดรถ อบต. 400,000    400,000    400,000    400,000    400,000    จ้านวนของ มีสถานท่ีจอดรถท่ีได้ กองช่าง

ส้าพะเนียง ต้าบลส้าพะเนียงท่ีได้มาตรฐาน รถท่ีเข้าจอด มาตรฐาน

6 โครงการวันท้องถ่ินไทย เพ่ือจัดกิจกรรมต่าง ๆเก่ียวกับ พนักงานท้องถ่ิน คณะ 10,000      10,000     10,000      10,000      10,000      จ้านวนของ พนักงานท้องถ่ิน คณะ ส้านักปลัด

วันท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้เข้าร่วม ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิก

ร่วมท้ากิจกรรม กิจกรรม สภาท้องถ่ินร่วมท้ากิจกรรม

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารของปรับปรุงซ่อมแซมอาคารของ -300,000 -300,000 -300,000 -300,000 -300,000 จ้านวนของ อาคารมีม่ันคงย่ิงขึ น กองช่าง

อาคารของ อบต.ส้าพะเนียง อบต. อบต. การปรับปรุง

ซ่อมแซม
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

8 ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ เพ่ือใช้ในการจัดเก็บพัสดุและ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 292,000 292,000    292,000 292,000 292,000 จ้านวนของ มีสถานท่ีจัดเก็บพัสดุ กองช่าง

อุปกรณ์ของเทศบาล 8.00 เมตร สูง 3.50 เมตร การก่อสร้าง อุปกรณ์ท่ีชัดเจน

พื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  32 ตร.ม.

9 โครงการจัดท้าโปรแกรม เพ่ือสะดวกในการจัดเก็บภาษีของจัดซื อโปรแกรมทะเบียน 300,000    300,000    300,000    300,000    300,000    จ้านวนของ มีความสะดวกในการ กองคลัง

ทะเบียนแผนท่ีภาษีและ ท้องถ่ิน แผนท่ีภาษีและทะเบียน ผู้ช้าระผู้ภาษี  

ทะเบียนทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

10 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้ บุคลากรในเ อบต.ส้าพะเนียง 100,000 100,000    100,000 100,000 100,000 จ้านวนของ บุคลากรของ องค์กรมี ส้านักปลัด

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานและ คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ ผู้เข้าร่วม คุณธรรมและจริยธรรม

อบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้ บุคลากรมีจิตส้านึกและ ในการปฏิบัติราชการมากขึ น

แก่บุคลากรส่วนท้องถ่ิน จรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ

11 โครงการอบรมและทัศนศึกษา 1.เพ่ือศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 300,000 300,000    300,000 300,000 300,000 จ้านวนของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาส้านักปลัด

ดูงานเพ่ือพัฒนาความรู้ พอเพียง  พนักงานส่วนต้าบล ผู้เข้าร่วม พนักงาน พนักงานจ้าง

2.เพ่ือพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานพนักงานจ้างและผู้น้าหมู่บ้านกลุ่มต่าง ๆ มีศักยภาพในการบริหาร

12 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างหอประชุม เพ่ือให้ให้สถานท่ีไว้ส้าหรับ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 150,000    150,000    150,000    150,000    150,000    จ้านวนของ อบต.ส้าพะเนียงมีสถานท่ีกองช่าง

อบต.ส้าพะเนียง รองรับประชาชนท่ีเข้ามา 20.00 ม. ประชาชนท่ี ส้าหรับประชุมท่ีรองรับ

ประชุม เข้ามาใช้ ประชาชนได้มากขึ น

13 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 45,000      45,000     45,000      45,000      45,000      จ้านวนของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภากองคลัง

งาน  พนักงานส่วนต้าบล ผู้เข้าร่วม พนักงาน พนักงานจ้าง

พนักงานจ้างและผู้น้าหมู่บ้าน มีศักยภาพในการบริหาร
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องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

14 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเป็นการด้าเนินงานเฉลิม จัดกิจกรรมในวันส้าคัญ 60,000      60,000     60,000      60,000      60,000      จ้านวนของ ประชาชนมีความจง ส้านักปลัด

พระเกียรติหรืออ้านวยความ และรัฐพิธีต่าง ๆ จัดกิจกรรม ภักดีและให้ความส้าคัญ

สะดวกให้กับประชาชนเพ่ือมาร่วมงานรัฐพิธี ในงานรัฐพิธีมากขึ น

และราชพิธีต่าง ๆหรือสนับสนุนการด้าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

15 โครงการรวมพลังเทิดทูนชาติ 1. เพ่ือเป็นการแสดงถึงความ ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 20,000      20,000     20,000      20,000      20,000      จ้านวนของ ประชาชนมีความจง ส้านักปลัด

ศาสนา พระมหากษัตริย์ จงรักภักดี 100  คน จัดกิจกรรม ภักดีและสมานฉันท์

2. เพ่ือส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ย่ิงขึ น

16 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 1.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 20,000      20,000     20,000      20,000      20,000      ความพึงพอใจ1.ประชาชนมีความรู้ ส้านักปลัด

ในชุมชน ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย100  คน ของประชาชนความเข้าใจในระบอบ

และให้สอดคล้องกับกฎหมาย ท่ีเข้าร่วมร้อยละประชาธิปไตยและให้

รัฐธรรมนูญและเทศบาล 2.เพ่ือส่งเสริมบทบาทอ้านาหน้าท่ีของ อปท. 70 สอดคล้องกับกฎหมาย

รัฐธรรมนูญและเทศบาล

17 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ ประชาชนในต้าบลส้าพะเนียง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจประชาชนได้รับทราบ ส้านักปลัด

กฎหมายท้องถ่ิน เก่ียวกับกฎหมายท้องถ่ิน จ้านวน 100 คน ของประชาชนเก่ียวกับกฎหมาย

ท่ีเข้าร่วมร้อยละ 70ท้องถ่ินเพ่ิมขึ น

18 โครงการก้าจัดผักตบชวาหรือ เพ่ือก้าจัดผักตบชวาเพ่ือรักษา แหล่งน ้าภายในต้าบล 20,000      20,000     20,000      20,000      20,000      จ้านวนของ แหล่งน ้ามีความสะอาดส้านักปลัด

วัชพืช ความสะอาดของแหล่งน ้าและ ส้าพะเนียง ผู้เข้าร่วม มากย่ิงขึ น

ไม่ให้ตื นเขิน

103
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง

งบประมาณ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

19 โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอัน เพ่ือรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากร อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 20,000      20,000     20,000      20,000      20,000      จ้านวนของ ประชาชนมีจิตส้านึกในส้านักปลัด

เน่ืองมาจากพระราชด้าริ สมเด็จ ท้องถ่ินให้เป็นมรดกของ การอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถ่ิน ผู้เข้าร่วม การรักษาและอนุรักษ์

พระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรม ชาติ ส้ารวจและจัดท้าฐานข้อมูล ทรัพยากรท้องถ่ิน

ราชกุมารี(อพ.สธ.) ทรัพยากรท้องถ่ิน

20 โครงการซ่อมสร้างรั ว อบต.ส้าพะเนียง เพ่ือเป็นแนวกั นเขตท่ีชัดเจน ก่อสร้างรั วตามแบบ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนของ อบต.สามารถพัฒนา อบต.

ป้องกันสัตว์เลี ยงเข้ามารบกวน การก่อสร้าง พื นท่ีได้สะดวก ส้าพะเนียง

21 โครงการปรับปรุงและซ่อมสร้างป้าย เพ่ือจัดท้าป้ายให้มองเห็นได้ชัดเจนปรับปรุงและซ่อมสร้างป้ายเก่า 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ้านวนของ เกิดความสวยงาม อบต.

อบต.ส้าพะเนียง และสวยงาม ตามแบบ การก่อสร้าง และมองเห็นได้ชัดเจน ส้าพะเนียง

ส้าหรับผู้ท่ีเดินทางไปมา

22 โครงการจัดตั งและเพ่ิมประสิทธิศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน

ของ อปท. (สถานท่ีกลาง) อ.โนนแดง จ.

นครราชสีมา

เพ่ืออุดหนุน อ.โนนแดง ใน

การช่วยเหลือประชาชน ของ 

อปท.

เพ่ืออุดหนุน อ.โนนแดง 

จ้านวน 20,000 บาท

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนได้รับการ

บริการท่ีดีขึ น อบต.ส้า

พะเนียง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการจัดการเลือกตั ง/ซ่อมสมาชิกสภา 

อบต.และผู้บริหารท้องถ่ิน และสนับการ

เลือกตั ง สส. และ สว.

เพ่ือจัดการเลือกตั ง/ซ่อม

สมาชิกสภา อบต.และ

ผู้บริหารท้องถ่ิน และสนับการ

เลือกตั ง สส. และ สว.

จัดการเลือกตั ง/ซ่อมสมาชิก

สภา อบต.และผู้บริหารท้องถ่ิน

 และสนับการเลือกตั ง สส. 

และ สว.

-300,000 -300,000 -300,000 -300,000 -300,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

เพ่ือให้ได้สมาชิก 

อบต.และผู้บริหาร

ท้องถ่ิน และสนับ

การเลือกตั ง สส. 

และ สว.

อบต.ส้า

พะเนียง

2 โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี เพ่ือบริการและรับทราบ

ปัญหาของประชาชนในพื นท่ี

ให้บริการเคล่ือนท่ีส้าหรับ

ประชาชนในต้าบล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ของการให้บริการ

ของ อบต.ส้าพะเนียง

อบต.ส้า

พะเนียง

3 โครงการจัดเวทีประชาคมระดับต้าบลและ

หมู่บ้าน

เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้

แสดงความคิดเห็นในการ

ท้างานร่วมกัน

จัดท้าเวทีประชาคมในระดับ

ต้าบล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ของการให้บริการ

ของ อบต.ส้าพะเนียง

อบต.ส้า

พะเนียง

4 โครงการปกป้องสถาบันส้าคัญของชาติ เพ่ือประชาชนระลึกจดจ้า

รวมถึงการแสดงถึงความ

จงรักภักดีต่อสถาบันส้าคัญ

ของชาติ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมวัน

ส้าคัญของชาติและกิจกรรม

ปกป้องสถาบันส้าคัญ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบาย

ของการให้บริการ

ของ อบต.ส้าพะเนียง

อบต.ส้า

พะเนียง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

5.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการก่อร้างบ่อขยะต้าบลส้าพะเนียง เพ่ือให้ประชาชนมีท่ีมิ งขยะ

และท่ีก้าจัดขยะของต้าบล

บ่อขยะ จ้านวน 1 บ่อ ตาม

แบบมาตรฐานส้านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

1,500,000  1,500,000 1,500,000  1,500,000  1,500,000  ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ชุมชนมีความสะอาด

เป็นระเบียบ

เรียบร้อยและลด

ปัญหาขยะ

 กองช่าง
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ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ 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)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ

1.1 แผนงานการเกษตร 24 21,136,200      24 21,136,200      24 21,136,200      24 21,136,200       24 21,136,200     120 105,681,000      

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 6,158,000       7 6,158,000       7 6,158,000       7 6,158,000         7 6,158,000       35 30,790,000        

รวม 31       27,294,200      31        27,294,200      31        27,294,200      31      27,294,200       31         27,294,200     155      136,471,000      

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานสาธารณสุข 59 740,000          59 740,000          59 740,000          59 740,000           59 740,000         295 3,700,000         

รวม 59       740,000          59        740,000          59        740,000          59      740,000           59         740,000         295      3,700,000         

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 2,398,000       5 2,398,000       5 2,398,000       5 2,398,000         5 2,398,000       25 11,990,000        

3.2 แผนงานการเกษตร 54 8,880,000       54 8,880,000       54 8,880,000       54 8,880,000         54 8,880,000       270 44,400,000        

รวม 59       11,278,000      59        11,278,000      59        11,278,000      59      11,278,000       59         11,278,000     295      56,390,000        

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านการพัฒนาเมือง

4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 140,000          5 140,000          5 140,000          5 140,000           5 140,000         25 700,000            

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 20 10,597,000      20 10,597,000      20 10,597,000      20 10,597,000       20 10,597,000     100 52,985,000        

4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11 200,000          11 200,000          11 200,000          11 200,000           11 200,000         55 1,000,000         

4.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 41 5,560,000       41 5,560,000       41 5,560,000       41 5,560,000         41 5,560,000       205 27,800,000        

4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 73 156,108,000    73 156,108,000    73 156,108,000    73 156,108,000     73 156,108,000    365 780,540,000      

รวม 150     172,605,000    150      172,605,000    150      172,605,000    150     172,605,000     150        172,605,000    750      863,025,000      

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 6 600,000          6 600,000          6 600,000          6 600,000           6 600,000         30 3,000,000         

รวม 6         600,000          6          600,000          6         600,000          6        600,000           6           600,000         30       3,000,000         

รวมท้ังหมด 305     212,517,200    305      212,517,200    305      212,517,200    305     212,517,200     305        212,517,200    1,525 1,062,586,000   
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา(ผ 02.1)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566 - 2570

องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง  อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

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



ผ 02.1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวพระราชด าริ

1.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านคู  หมู่ท่ี 1

1 โครงการขุดคลองดาดส่งน ้าจากห้วย

ยางถึงคูประตีน บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือส่งน ้าเข้าสู่สระประปา

หมู่บ้าน เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้

ในการอุปโภคและการเกษตร

กว้าง 0.70 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 50

 ซม.

570,000      570,000    570,000    570,000    570,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ใน

การอุปโภคบริโภค

และการเกษตร

อบต.ส้า

พะเนียง

2 โครงการขุดลอกหนองกก บ้านคู หมู่ท่ี

 1

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตร และเลี ยงสัตว์

ขนาดพื นท่ีจ้านวน 5 ไร่ 3 งาน ลึก 3

 ม. ปริมาณดินขุด 2,400 ลบ.ม.

345,000      345,000    345,000    345,000    345,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยง

สัตว์

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านฝาง  หมู่ท่ี 2

3 โครงการขุดลอกคลองโคกสูงพร้อมขน

ย้ายดิน บ้านฝาง หมูท่ี 2

เพ่ือเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร

และเล่ียงสัตว์

กว้าง 15 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 3 ม.

 ปริมาณดินขุด 45,000 ลบ.ม.

1,350,000   1,350,000  1,350,000  1,350,000  1,350,000   จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยงสัตว์
อบต.ส้า

พะเนียง

4 โครงการขุดสระโนนไผ่น้อย บ้านฝาง 

หมู่ท่ี 2

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตร และเลี ยงสัตว์

ขนาดพื นท่ีจ้านวน 10 ไร่  ลึก 3 ม. 

ปริมาณดินขุด 12,000 ลบ.ม.

480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยง

สัตว์

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4

5 โครงการขุดลอกล้าห้วยหัวตลาดถึง

บ้านฝาง บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในการ

อุปโภคบริโภค

กว้าง 40 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 3 ม.

 ปริมาณดินขุด 120,000 ลบ.ม.

4,800,000   4,800,000  4,800,000  4,800,000  4,800,000   จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ใน

การอุปโภคบริโภค

และการเกษตร

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านหนองหญ้าขาว  หมู่ท่ี 5

6 โครงการขุดลอกคลองส่งน ้า โคกหนอง

คอมจากบ้านนายออดถึง คลองส่งน ้า

หนองหญ้าขาว

เพ่ือส่งน ้าเข้าสู่สระประปา

หมู่บ้าน เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้

ในการอุปโภคและการเกษตร

กว้าง 3 ม. ยาว 1,550 ม. ลึก 3 ม. 

ปริมาณดินขุด 13,950 ลบ.ม.

558,000      558,000    558,000    558,000    558,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ใน

การอุปโภคบริโภค

และการเกษตร

อบต.ส้า

พะเนียง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน

งบประมาณ

1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ



ผ 02.1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวพระราชด าริ

1.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านหนองหญ้าขาว  หมู่ท่ี 5

7 โครงการขุดลอกคลองส่งน ้าจากหนอง

ขนุนถึงสระศาลปู่ตา บ้านหนองหญ้า

ขาว หมู่ท่ี 5

เพ่ือส่งน ้าเข้าสู่สระประปา

หมู่บ้าน เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้

ในการอุปโภคและการเกษตร

กว้าง 6 ยาว 1,520 ม. ลึก 2 ม. 

ปริมาณดินขุด 18,240 ลบ.ม.

729,600      729,600    729,600    729,600    729,600     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ใน

การอุปโภคบริโภค

และการเกษตร

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

8 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในการ

อุปโภคบริโภคและการเกษตร

ขนาดท่อ 4 นิ ว ลึก 40 ม. 200,000      200,000    200,000    200,000    200,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ในการ

อุปโภคบริโภคและ

การเกษตร

อบต.ส้า

พะเนียง

9 โครงการขุดลอก (สระหนองใหญ่

พร้อมขนย้ายดิน) บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในการ

อุปโภคบริโภคและการเกษตร

กว้าง 80 ม. ยาว 110 ม. ลึก 1.50 

ม. ปริมาณดินขุด 13,200 ลบ.ม.

528,000      528,000    528,000    528,000    528,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ใน

การอุปโภคบริโภค

และการเกษตร

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านส าพะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7

10 โครงการขุดลอกบึงแท่น บริเวณหนอง

โสน บ้านส้าพะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในการ

อุปโภคบริโภคและการเกษตร

กว้าง 50 ม. ยาว 100 ม. ลึก 2.50 

ม. ปริมาณดินขุด 12,500 ลบ.ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ใน

การอุปโภคบริโภค

และการเกษตร

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านซาด หมู่ท่ี 8

11 โครงการขุดลอกหนองทะยุง บ้านซาด

 หมู่ท่ี 8

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในการ

อุปโภคบริโภคและการเกษตร

กว้าง 40 ม. ยาว 60 ม. ลึก 1.50 ม.

 ปริมาณดินขุด 6,090 ลบ.ม.

243,600      243,600    243,600    243,600    243,600     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ในการ

อุปโภคบริโภคและ

การเกษตร

อบต.ส้า

พะเนียง
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งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ



ผ 02.1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวพระราชด าริ

1.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านซาด หมู่ท่ี 8

12 โครงการก่อสร้างคลอง คสล.จากศาล

ปู่ตาถึงคลองขวาง บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยงสัตว์

กว้าง 2 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 1 ม. 

ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินไม่น้อยกว่า

  64,000 ลบ.ม.

2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยง

สัตว์

อบต.ส้า

พะเนียง

13 โครงการขุดลอกหนองกรด พร้อมขน

ย้ายดิน บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในการ

อุปโภคบริโภคและการเกษตร

กว้าง 25 ม. ยาว 360 ม.ลึก 1.50 

ม.ปริมาณดินขุด 13,500 ลบ.ม.

540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ใน

การอุปโภคบริโภค

อบต.ส้า

พะเนียง

14 โครงการขุดลอกหนองเรือ พร้อมขน

ย้ายดิน บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในการ

อุปโภคบริโภคและการเกษตร

กว้าง 20 ม. ยาว 360 ม. ลึก 1.50 

ม. ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 10,800 

ลบ.ม.

500,000      500,000    500,000    500,000    500,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ใน

การอุปโภคบริโภคและ

เกษตร

อบต.ส้า

พะเนียง

15 โครงการขุดลอกคลองเหมืองสาธารณะ

 บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยงสัตว์

กว้าง 10 ม. ยาว 1,500 ม. ลึก 1 ม.

 ปริมาณดินขุด 15,000 ลบ.ม.

600,000      600,000    600,000    600,000    600,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยง

สัตว์

อบต.ส้า

พะเนียง

16 โครงการขุดลอกคลองขวางถึงคลอง

วิชิต บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยงสัตว์

กว้าง 10 ม. ยาว 1,600 ม. ลึก 1 ม.

 ปริมาณดินขุด 16,000 ลบ.ม.

640,000      640,000    640,000    640,000    640,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยง

สัตว์

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านหวาย หมู่ท่ี 9

17 โครงการขุดลอกหนองขุนกัน บ้าน

หวาย หมู่ท่ี 9

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยงสัตว์

กว้าง 50 ม. ยาว 500 ม. ลึก 2 ม. 

ปริมาณดินขุด 50,000 ลบ.ม.

2,000,000   2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000   จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยง

สัตว์

อบต.ส้า

พะเนียง

18 โครงการขุดลอกหนองตาแก้ว บ้าน

หวาย หมู่ท่ี 9

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยงสัตว์

จ้านวน 10 ไร่  ลึก 1.5 ม. ปริมาณ

ดินขุด 6,000 ลบ.ม.

500,000      500,000    500,000    500,000    500,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยง

สัตว์

อบต.ส้า

พะเนียง

110

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ



ผ 02.1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวพระราชด าริ

1.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

19 โครงการขุดลอกหนองกระทุ่ม บ้าน

หวาย หมู่ท่ี 9

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยงสัตว์

จ้านวน 10 ไร่  ลึก 1.5 ม. ปริมาณ

ดินขุด 6,000 ลบ.ม.

500,000      500,000    500,000    500,000    500,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยง

สัตว์

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านโนนไผ่ หมู่ท่ี 10

20 โครงการขุดลอกหนองกระทุ่มโพรง 

บ้านโนนไผ่ หมู่ท่ี 10

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยงสัตว์

กว้าง 40 ม. ยาว 80 ม. ลึก 2 ม. 

ปริมาณดินขุด  6,400 ลบ.ม.

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยง

สัตว์

อบต.ส้า

พะเนียง

21 โครงการขุดลอกหนองหอย บ้านโนนไผ่

 หมู่ท่ี 10

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยงสัตว์

กว้าง 20 ม. ยาว 40 ม. ลึก 2 ม. 

ปริมาณดินขุด 1,600 ลบ.ม.

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยง

สัตว์

อบต.ส้า

พะเนียง

22 โครงการขุดลอกหนองระหันตาโท 

บ้านโนนไผ่ หมู่ท่ี 10

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยงสัตว์

กว้าง 30 ม. ยาว 330 ม. ลึก 2 ม. 

ปริมาณดินขุด 19,800 ลบ.ม.

792,000 792,000 792,000 792,000 792,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยงสัตว์
อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านเก่า หมู่ท่ี 11

23 โครงการขุดลอกหนองดุม บ้านเก่า 

หมู่ท่ี 11

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยงสัตว์

จ้านวน 6 ไร่ ลึก 2 ม. ปริมาณดินขุด

 4,800 ลบ.ม.

500,000      500,000    500,000    500,000    500,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยง

สัตว์

อบต.ส้า

พะเนียง

24 โครงการขุดอ่างเก็บน ้า

สาธารณประโยชน์โนนดุม บ้านเก่า 

หมู่ท่ี 11

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยงสัตว์

จ้านวน 20 ไร่ ลึก 4 ม. ปริมาณดิน

ขุด 32,000 ลบ.ม.

1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยง

สัตว์

อบต.ส้า

พะเนียง

111
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน

งบประมาณ

1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ



ผ 02.1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวพระราชด าริ

1.2 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านคู หมู่ท่ี 1

1 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น คูไมตรี 

บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตร เลี ยงสัตว์และ

อุปโภคบริโภค

กว้าง 5 ม. ยาว 26  ม. หนา 0.10 ม.

 พร้อมท้าหูช้างทั งสองข้าง

200,000      200,000    200,000    200,000    200,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

มีน ้าไว้ใช้ในการเกษตร

เลี ยงสัตว์และอุปโภค

บริโภค

อบต.ส้า

พะเนียง

2 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น คูหัวนอน 

บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตร เลี ยงสัตว์และ

อุปโภคบริโภค

กว้าง 5 ม. ยาว 26  ม. หนา 0.10 ม.

 พร้อมท้าหูช้างทั งสองข้าง

200,000      200,000    200,000    200,000    200,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

มีน ้าไว้ใช้ในการเกษตร

เลี ยงสัตว์และอุปโภค

บริโภค

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านส าพะเนียง หมู่ท่ี 3

3 โครงการวางท่อข้ามคลองหนองเรือ 

จ้านวน 3 จุด บ้านส้าพะเนียง หมู่ท่ี 3

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตรจุดท่ี 1 ท่อขนาด 100 มม. จ้านวน 3

 ท่อน จุดท่ี 2 ท่อขนาด 100 มม. 

จ้านวน 3 ท่อน จุดท่ี 3 ท่อขนาด 

100 มม. จ้านวน 8 ท่อน

50,000       50,000      50,000      50,000      50,000       จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

มีน ้าไว้ใช้ในการเกษตร

เลี ยงสัตว์และอุปโภค

บริโภค

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

4 โครงการก่อสร้างล้อมรั วสระหนองเต็ง

 บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือป้องกันสัตว์เลี ยงของ

ชาวบ้านลงในสระ

กว้าง 130 ม. ยาว 260 ม. 248,000 248,000 248,000 248,000 248,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

มีน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและ

อุปโภคบริโภค

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านส าพะเนียงใหม่ หมุ่ท่ี 7

5 โครงการก่อสร้างคลองดาดจากบึง

แท่นถึงถนนประดู่ บ้านส้าพะเนียงใหม่

 หมู่ท่ี 7

เพ่ือส่งน ้าเข้าสู่สระประปา

หมู่บ้าน เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้

ในการอุปโภคและการเกษตร

กว้าง 3 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 1 ม. 

ลาดเอียง 1:1

3,000,000      3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000      จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ใน

การอุปโภคบริโภค

และการเกษตร

อบต.ส้า

พะเนียง

112

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน

งบประมาณ

1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



ผ 02.1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวพระราชด าริ

1.2 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านซาด หมู่ท่ี 8

6 โครงการก่อสร้างคลอง คสล.จากบ้าน

นางอารยาถึงคลองขวาง บ้านซาด หมู่

ท่ี 8

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตร เลี ยงสัตว์และ

อุปโภคบริโภค

กว้าง 2 ม. ยาว 1,300 ม. ลึก 1 ม. 

ลาดเอียง 1:1

1,560,000   1,560,000  1,560,000  1,560,000  1,560,000   จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

มีน ้าไว้ใช้ในการเกษตร

เลี ยงสัตว์และอุปโภค

บริโภค

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านเก่า หมู่ท่ี 11

7 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส 

บริเวณถนนประดู่ บ้านเก่า หมู่ท่ี 11

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตร

ขนาด 1.80 x 1.80 กว้าง 4 ม. 

จ้านวน 6 ช่อง

900,000      900,000    900,000    900,000    900,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

มีน ้าไว้ใช้ในการเกษตร

เลี ยงสัตว์และอุปโภค

บริโภค

อบต.ส้า

พะเนียง

113
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน

1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ

งบประมาณ



ผ 02.1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านคู หมู่ท่ี 1

1 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  บ้านคู

 หมู่ท่ี 1

เพ่ือสามารถท้าการตรวจเต้า

นมของตนเองได้อย่างถูกต้อง

จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับมะเร็ง

เต้านม แก่หญิงท่ีมีอายุตั งแต่ 35 ปี 

ขึ นไป

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ผู้หญิงอายุ 35 ปี ขึ น

ไป มีความรู้

ความสามารถในการ

ตรวจเต้านมตนเองได้

อบต.ส้า

พะเนียง

2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือขจัดโรคขาดสารไอโอดีน

ของเด็ก และส่งเสริมการ

บริโภคเกลือไอโอดีนในชุมชน

ก่อตั งกองทุนเกลือไอโอดีน และให้

ความรู้โรคขาดสารไอโอดีน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีและใช้

เกลือไอโอดีน อละมี

กองทุนเกลือไอโอดีน

อบต.ส้า

พะเนียง

3 โครงการโรคควบคุมและป้องกันโรค

หนอนพยาธิ บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือมุ่งหวังให้ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง รู้จักการ

ป้องกันตัวจากโรคหนอพยาธิ

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 

เร่ืองโรคหนอนพยาธิ

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่

เป็นโรคหนอนพยาธิ

อบต.ส้า

พะเนียง

4 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านคู

 หมูท่ี 1

เพ่ือป้องกันเยาวชน ไม่ยุ่ง

เก่ียวกับยาเสพติด

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 

เร่ืองการป้องกันปัญหายาเสพติด 

และจัดกิจกรรมหมู่บ้านต้านยาเสพติด

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนไม่ยุ่ง

เก่ียวกับยาเสพติด

อบต.ส้า

พะเนียง

5 โครงการจัดหาถังขยะ บ้านคู หมู่ท่ี 1 เพ่ือมีถังขยะรองรับขยะทุก

ครัวเรือน

จัดหาถังขยะ ไว้ส้าหรับทิ งขยะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนขยะลดลง ประชาชนมีท่ีทิ งขยะท่ี

เพียงพอ

อบต.ส้า

พะเนียง

114
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ



ผ 02.1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านฝาง หมู่ท่ี 2

6 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  บ้าน

ฝาง  หมู่ท่ี 2

เพ่ือสามารถท้าการตรวจเต้า

นมของตนเองได้อย่างถูกต้อง

จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับมะเร็ง

เต้านม แก่หญิงท่ีมีอายุตั งแต่ 35 ปี 

ขึ นไป

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ผู้หญิงอายุ 35 ปี ขึ น

ไป มีความรู้

ความสามารถในการ

ตรวจเต้านมตนเองได้

อบต.ส้า

พะเนียง

7 โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน บ้านฝาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือขจัดโรคขาดสารไอโอดีน

ของเด็ก และส่งเสริมการ

บริโภคเกลือไอโอดีนในชุมชน

ก่อตั งกองทุนเกลือไอโอดีน และให้

ความรู้โรคขาดสารไอโอดีน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีและใช้

เกลือไอโอดีน อละมี

กองทุนเกลือไอโอดีน

อบต.ส้า

พะเนียง

8 โครงการโรคควบคุมและป้องกันโรค

หนอนพยาธิ บ้านฝาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือมุ่งหวังให้ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง รู้จักการ

ป้องกันตัวจากโรคหนอพยาธิ

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 

เร่ืองโรคหนอนพยาธิ

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่

เป็นโรคหนอนพยาธิ

อบต.ส้า

พะเนียง

9 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้าน

ฝาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือป้องกันเยาวชน ไม่ยุ่ง

เก่ียวกับยาเสพติด

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 

เร่ืองการป้องกันปัญหายาเสพติด 

และจัดกิจกรรมหมู่บ้านต้านยาเสพติด

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนไม่ยุ่ง

เก่ียวกับยาเสพติด

อบต.ส้า

พะเนียง

10 โครงการจัดหาถังขยะ บ้านฝาง หมู่ท่ี 2 เพ่ือมีถังขยะรองรับขยะทุก

ครัวเรือน

จัดหาถังขยะ ไว้ส้าหรับทิ งขยะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนขยะลดลง ประชาชนมีท่ีทิ งขยะท่ี

เพียงพอ

อบต.ส้า

พะเนียง

115

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ผ 02.1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านส าพะเนียง หมู่ท่ี 3

11 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  บ้าน

ส้าพะเนียง  หมู่ท่ี 3

เพ่ือสามารถท้าการตรวจเต้า

นมของตนเองได้อย่างถูกต้อง

จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับมะเร็ง

เต้านม แก่หญิงท่ีมีอายุตั งแต่ 35 ปี 

ขึ นไป

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ผู้หญิงอายุ 35 ปี ขึ นไป มี

ความรู้ความสามารถใน

การตรวจเต้านมตนเองได้

อบต.ส้า

พะเนียง

12 โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน บ้านส้าพะเนียง หมู่ท่ี  3

เพ่ือขจัดโรคขาดสารไอโอดีน

ของเด็ก และส่งเสริมการ

บริโภคเกลือไอโอดีนในชุมชน

ก่อตั งกองทุนเกลือไอโอดีน และให้

ความรู้โรคขาดสารไอโอดีน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีและใช้

เกลือไอโอดีน อละมี

กองทุนเกลือไอโอดีน

อบต.ส้า

พะเนียง

13 โครงการโรคควบคุมและป้องกันโรค

หนอนพยาธิ บ้านส้าพะเนียง หมู่ท่ี 3

เพ่ือมุ่งหวังให้ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง รู้จักการ

ป้องกันตัวจากโรคหนอพยาธิ

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 

เร่ืองโรคหนอนพยาธิ

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่

เป็นโรคหนอนพยาธิ

อบต.ส้า

พะเนียง

14 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้าน

ส้าพะเนียง  หมู่ท่ี 3

เพ่ือป้องกันเยาวชน ไม่ยุ่ง

เก่ียวกับยาเสพติด

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 

เร่ืองการป้องกันปัญหายาเสพติด 

และจัดกิจกรรมหมู่บ้านต้านยาเสพติด

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนไม่ยุ่ง

เก่ียวกับยาเสพติด

อบต.ส้า

พะเนียง

15 โครงการจัดหาถังขยะ บ้านส้าพะเนียง

 หมู่ท่ี 3

เพ่ือมีถังขยะรองรับขยะทุก

ครัวเรือน

จัดหาถังขยะ ไว้ส้าหรับทิ งขยะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนขยะลดลง ประชาชนมีท่ีทิ งขยะท่ี

เพียงพอ

อบต.ส้า

พะเนียง

16 โครงการให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

 บ้านส้าพะเนียง หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ผู้ป่วยรู้วิธีควบคุม

โรคเบาหวานอย่างถูกวิธี

จัดอบรมให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

รู้จักดูลตนเอง

อบต.ส้า

พะเนียง

116

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)



ผ 02.1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4

17 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  บ้าน

หัวตลาด  หมู่ท่ี 4

เพ่ือสามารถท้าการตรวจเต้า

นมของตนเองได้อย่างถูกต้อง

จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับมะเร็ง

เต้านม แก่หญิงท่ีมีอายุตั งแต่ 35 ปี 

ขึ นไป

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ผู้หญิงอายุ 35 ปี ขึ นไป มี

ความรู้ความสามารถใน

การตรวจเต้านมตนเองได้

อบต.ส้า

พะเนียง

18 โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี  4

เพ่ือขจัดโรคขาดสารไอโอดีน

ของเด็ก และส่งเสริมการ

บริโภคเกลือไอโอดีนในชุมชน

ก่อตั งกองทุนเกลือไอโอดีน และให้

ความรู้โรคขาดสารไอโอดีน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีและใช้

เกลือไอโอดีน อละมี

กองทุนเกลือไอโอดีน

อบต.ส้า

พะเนียง

19 โครงการโรคควบคุมและป้องกันโรค

หนอนพยาธิ บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4

เพ่ือมุ่งหวังให้ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง รู้จักการ

ป้องกันตัวจากโรคหนอพยาธิ

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 

เร่ืองโรคหนอนพยาธิ

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่

เป็นโรคหนอนพยาธิ

อบต.ส้า

พะเนียง

20 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้าน

หัวตลาด  หมู่ท่ี 4

เพ่ือป้องกันเยาวชน ไม่ยุ่ง

เก่ียวกับยาเสพติด

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 

เร่ืองการป้องกันปัญหายาเสพติด 

และจัดกิจกรรมหมู่บ้านต้านยาเสพติด

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนไม่ยุ่ง

เก่ียวกับยาเสพติด

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5

21 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  บ้าน

หนองหญ้าขาว  หมู่ท่ี 5

เพ่ือสามารถท้าการตรวจเต้า

นมของตนเองได้อย่างถูกต้อง

จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับมะเร็ง

เต้านม แก่หญิงท่ีมีอายุตั งแต่ 35 ปี 

ขึ นไป

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ผู้หญิงอายุ 35 ปี ขึ น

ไป มีความรู้

ความสามารถในการ

ตรวจเต้านมตนเองได้

อบต.ส้า

พะเนียง

117

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)



ผ 02.1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5

22 โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน บ้านหนองหญ้าขาว  หมู่ท่ี

 5

เพ่ือขจัดโรคขาดสารไอโอดีน

ของเด็ก และส่งเสริมการ

บริโภคเกลือไอโอดีนในชุมชน

ก่อตั งกองทุนเกลือไอโอดีน และให้

ความรู้โรคขาดสารไอโอดีน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีและใช้

เกลือไอโอดีน อละมี

กองทุนเกลือไอโอดีน

อบต.ส้า

พะเนียง

23 โครงการโรคควบคุมและป้องกันโรค

หนอนพยาธิ บ้านหนองหญ้าขาว  หมู่

ท่ี 5

เพ่ือมุ่งหวังให้ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง รู้จักการ

ป้องกันตัวจากโรคหนอพยาธิ

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 

เร่ืองโรคหนอนพยาธิ

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่

เป็นโรคหนอนพยาธิ

อบต.ส้า

พะเนียง

24 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้าน

หนองหญ้าขาว  หมู่ท่ี 5

เพ่ือป้องกันเยาวชน ไม่ยุ่ง

เก่ียวกับยาเสพติด

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เร่ือง

การป้องกันปัญหายาเสพติด และจัด

กิจกรรมหมู่บ้านต้านยาเสพติด

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนไม่ยุ่ง

เก่ียวกับยาเสพติด

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

25 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  บ้าน

ตะร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือสามารถท้าการตรวจเต้า

นมของตนเองได้อย่างถูกต้อง

จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับมะเร็ง

เต้านม แก่หญิงท่ีมีอายุตั งแต่ 35 ปี 

ขึ นไป

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ผู้หญิงอายุ 35 ปี ขึ น

ไป มีความรู้

ความสามารถในการ

ตรวจเต้านมตนเองได้

อบต.ส้า

พะเนียง

26 โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน บ้านตะร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือขจัดโรคขาดสารไอโอดีน

ของเด็ก และส่งเสริมการ

บริโภคเกลือไอโอดีนในชุมชน

ก่อตั งกองทุนเกลือไอโอดีน และให้

ความรู้โรคขาดสารไอโอดีน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีและใช้

เกลือไอโอดีน อละมี

กองทุนเกลือไอโอดีน

อบต.ส้า

พะเนียง

118

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)



ผ 02.1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

27 โครงการโรคควบคุมและป้องกันโรค

หนอนพยาธิ บ้านตะร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือมุ่งหวังให้ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง รู้จักการ

ป้องกันตัวจากโรคหนอพยาธิ

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 

เร่ืองโรคหนอนพยาธิ

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่

เป็นโรคหนอนพยาธิ

อบต.ส้า

พะเนียง

28 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้าน

ตะร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือป้องกันเยาวชน ไม่ยุ่ง

เก่ียวกับยาเสพติด

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 

เร่ืองการป้องกันปัญหายาเสพติด 

และจัดกิจกรรมหมู่บ้านต้านยาเสพติด

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนไม่ยุ่ง

เก่ียวกับยาเสพติด

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านส าพะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7

29 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  บ้าน

ส้าพะเนียงใหม่  หมู่ท่ี 7

เพ่ือสามารถท้าการตรวจเต้า

นมของตนเองได้อย่างถูกต้อง

จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับมะเร็ง

เต้านม แก่หญิงท่ีมีอายุตั งแต่ 35 ปี 

ขึ นไป

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ผู้หญิงอายุ 35 ปี ขึ นไป

 มีความรู้ความสามารถ

ในการตรวจเต้านม

ตนเองได้

อบต.ส้า

พะเนียง

30 โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน บ้านส้าพะเนียงใหม่  หมู่

ท่ี 7

เพ่ือขจัดโรคขาดสารไอโอดีน

ของเด็ก และส่งเสริมการ

บริโภคเกลือไอโอดีนในชุมชน

ก่อตั งกองทุนเกลือไอโอดีน และให้

ความรู้โรคขาดสารไอโอดีน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีและใช้

เกลือไอโอดีน อละมี

กองทุนเกลือไอโอดีน

อบต.ส้า

พะเนียง

31 โครงการโรคควบคุมและป้องกันโรค

หนอนพยาธิ บ้านส้าพะเนียงใหม่  หมู่

ท่ี 7

เพ่ือมุ่งหวังให้ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง รู้จักการ

ป้องกันตัวจากโรคหนอพยาธิ

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 

เร่ืองโรคหนอนพยาธิ

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่

เป็นโรคหนอนพยาธิ

อบต.ส้า

พะเนียง

119
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ



ผ 02.1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านส าพะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7

32 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้าน

ส้าพะเนียงใหม่  หมู่ท่ี 7

เพ่ือป้องกันเยาวชน ไม่ยุ่ง

เก่ียวกับยาเสพติด

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 

เร่ืองการป้องกันปัญหายาเสพติด 

และจัดกิจกรรมหมู่บ้านต้านยาเสพติด

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนไม่ยุ่ง

เก่ียวกับยาเสพติด

อบต.ส้า

พะเนียง

33 โครงการจัดหาถังขยะ บ้านส้าพะเนียง

ใหม่ หมู่ท่ี 7

เพ่ือมีถังขยะรองรับขยะทุก

ครัวเรือน

จัดหาถังขยะ ไว้ส้าหรับทิ งขยะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนขยะลดลง ประชาชนมีท่ีทิ งขยะท่ี

เพียงพอ

อบต.ส้า

พะเนียง

34 โครงการถังขยะทองค้า บ้านส้า

พะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7

ส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักคัดแยก

ขยะและน้ามาแลกไข่

สนับสนุนการคัดแยกขยะในชุมชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนขยะลดลง ประชาชนมีท่ีทิ งขยะท่ี

เพียงพอ

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านซาด หมู่ท่ี 8

35 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  บ้าน

ซาด  หมู่ท่ี 8

เพ่ือสามารถท้าการตรวจเต้า

นมของตนเองได้อย่างถูกต้อง

จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับมะเร็ง

เต้านม แก่หญิงท่ีมีอายุตั งแต่ 35 ปี 

ขึ นไป

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ผู้หญิงอายุ 35 ปี ขึ น

ไป มีความรู้

ความสามารถในการ

ตรวจเต้านมตนเองได้

อบต.ส้า

พะเนียง

36 โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือขจัดโรคขาดสารไอโอดีน

ของเด็ก และส่งเสริมการ

บริโภคเกลือไอโอดีนในชุมชน

ก่อตั งกองทุนเกลือไอโอดีน และให้

ความรู้โรคขาดสารไอโอดีน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีและใช้

เกลือไอโอดีน อละมี

กองทุนเกลือไอโอดีน

อบต.ส้า

พะเนียง

120

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



ผ 02.1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านซาด หมู่ท่ี 8

37 โครงการโรคควบคุมและป้องกันโรค

หนอนพยาธิ บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือมุ่งหวังให้ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง รู้จักการ

ป้องกันตัวจากโรคหนอพยาธิ

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 

เร่ืองโรคหนอนพยาธิ

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่

เป็นโรคหนอนพยาธิ

อบต.ส้า

พะเนียง

38 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้าน

ซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือป้องกันเยาวชน ไม่ยุ่ง

เก่ียวกับยาเสพติด

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 

เร่ืองการป้องกันปัญหายาเสพติด 

และจัดกิจกรรมหมู่บ้านต้านยาเสพติด

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนไม่ยุ่ง

เก่ียวกับยาเสพติด

อบต.ส้า

พะเนียง

39 โครงการจัดหาถังขยะ บ้านซาด หมู่ท่ี 8 เพ่ือมีถังขยะรองรับขยะทุก

ครัวเรือน

จัดหาถังขยะ ไว้ส้าหรับทิ งขยะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนขยะลดลง ประชาชนมีท่ีทิ งขยะท่ี

เพียงพอ

อบต.ส้า

พะเนียง

40 โครงการถังขยะทองค้า บ้านซาด หมู่ท่ี

 8

ส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักคัดแยก

ขยะและน้ามาแลกไข่

สนับสนุนการคัดแยกขยะในชุมชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนขยะลดลง ประชาชนมีท่ีทิ งขยะท่ี

เพียงพอ

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านหวาย หมู่ท่ี 9

41 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  บ้าน

หวาย หมู่ท่ี 9

เพ่ือสามารถท้าการตรวจเต้า

นมของตนเองได้อย่างถูกต้อง

จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับมะเร็ง

เต้านม แก่หญิงท่ีมีอายุตั งแต่ 35 ปี 

ขึ นไป

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ผู้หญิงอายุ 35 ปี ขึ นไป มี

ความรู้ความสามารถใน

การตรวจเต้านมตนเองได้

อบต.ส้า

พะเนียง

42 โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน บ้านหวาย หมู่ท่ี 9

เพ่ือขจัดโรคขาดสารไอโอดีน

ของเด็ก และส่งเสริมการ

บริโภคเกลือไอโอดีนในชุมชน

ก่อตั งกองทุนเกลือไอโอดีน และให้

ความรู้โรคขาดสารไอโอดีน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีและใช้

เกลือไอโอดีน อละมี

กองทุนเกลือไอโอดีน

อบต.ส้า

พะเนียง

121
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ



ผ 02.1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านหวาย หมู่ท่ี 9

43 โครงการโรคควบคุมและป้องกันโรค

หนอนพยาธิ บ้านหวาย หมู่ท่ี 9

เพ่ือมุ่งหวังให้ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง รู้จักการ

ป้องกันตัวจากโรคหนอพยาธิ

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 

เร่ืองโรคหนอนพยาธิ

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่

เป็นโรคหนอนพยาธิ

อบต.ส้า

พะเนียง

44 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้าน

หวาย หมู่ท่ี 9

เพ่ือป้องกันเยาวชน ไม่ยุ่ง

เก่ียวกับยาเสพติด

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 

เร่ืองการป้องกันปัญหายาเสพติด 

และจัดกิจกรรมหมู่บ้านต้านยาเสพติด

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนไม่ยุ่ง

เก่ียวกับยาเสพติด

อบต.ส้า

พะเนียง

45 โครงการจัดหาถังขยะ บ้านหวาย หมู่ท่ี

 9

เพ่ือมีถังขยะรองรับขยะทุก

ครัวเรือน

จัดหาถังขยะ ไว้ส้าหรับทิ งขยะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนขยะลดลง ประชาชนมีท่ีทิ งขยะท่ี

เพียงพอ

อบต.ส้า

พะเนียง

46 โครงการคัดแยกขยะ บ้านหวาย หมู่ท่ี 9 เพ่ือให้ประชาชนรู้จักแยกขยะ จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการแยก

ขยะ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนรู้จักแยก

ขยะถูกต้อง

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านโนนไผ่ หมู่ท่ี 10

47 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  บ้าน

โนนไผ่ หมู่ท่ี 10

เพ่ือสามารถท้าการตรวจเต้า

นมของตนเองได้อย่างถูกต้อง

จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับมะเร็ง

เต้านม แก่หญิงท่ีมีอายุตั งแต่ 35 ปี 

ขึ นไป

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ผู้หญิงอายุ 35 ปี ขึ น

ไป มีความรู้

ความสามารถในการ

ตรวจเต้านมตนเองได้

อบต.ส้า

พะเนียง

122
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ



ผ 02.1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านโนนไผ่ หมู่ท่ี 10

48 โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน บ้านโนนไผ่ หมู่ท่ี 10

เพ่ือขจัดโรคขาดสารไอโอดีน

ของเด็ก และส่งเสริมการ

บริโภคเกลือไอโอดีนในชุมชน

ก่อตั งกองทุนเกลือไอโอดีน และให้

ความรู้โรคขาดสารไอโอดีน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีและใช้

เกลือไอโอดีน อละมี

กองทุนเกลือไอโอดีน

อบต.ส้า

พะเนียง

49 โครงการโรคควบคุมและป้องกันโรค

หนอนพยาธิ บ้านโนนไผ่ หมู่ท่ี 10

เพ่ือมุ่งหวังให้ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง รู้จักการ

ป้องกันตัวจากโรคหนอพยาธิ

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 

เร่ืองโรคหนอนพยาธิ

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่

เป็นโรคหนอนพยาธิ

อบต.ส้า

พะเนียง

50 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้าน

โนนไผ่ หมู่ท่ี 10

เพ่ือป้องกันเยาวชน ไม่ยุ่ง

เก่ียวกับยาเสพติด

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 

เร่ืองการป้องกันปัญหายาเสพติด 

และจัดกิจกรรมหมู่บ้านต้านยาเสพติด

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนไม่ยุ่ง

เก่ียวกับยาเสพติด

อบต.ส้า

พะเนียง

51 โครงการจัดหาถังขยะ บ้านโนนไผ่ หมู่

ท่ี 10

เพ่ือมีถังขยะรองรับขยะทุก

ครัวเรือน

จัดหาถังขยะ ไว้ส้าหรับทิ งขยะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนขยะลดลง ประชาชนมีท่ีทิ งขยะท่ี

เพียงพอ

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านเก่า หมู่ท่ี 11

52 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  บ้าน

เก่า หมู่ท่ี 11

เพ่ือสามารถท้าการตรวจเต้า

นมของตนเองได้อย่างถูกต้อง

จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับมะเร็ง

เต้านม แก่หญิงท่ีมีอายุตั งแต่ 35 ปี 

ขึ นไป

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ผู้หญิงอายุ 35 ปี ขึ น

ไป มีความรู้

ความสามารถในการ

ตรวจเต้านมตนเองได้

อบต.ส้า

พะเนียง

123

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง



ผ 02.1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านเก่า หมู่ท่ี 11

53 โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน บ้านเก่า หมู่ท่ี 11

เพ่ือขจัดโรคขาดสารไอโอดีน

ของเด็ก และส่งเสริมการ

บริโภคเกลือไอโอดีนในชุมชน

ก่อตั งกองทุนเกลือไอโอดีน และให้

ความรู้โรคขาดสารไอโอดีน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีและใช้

เกลือไอโอดีน อละมี

กองทุนเกลือไอโอดีน

อบต.ส้า

พะเนียง

54 โครงการโรคควบคุมและป้องกันโรค

หนอนพยาธิ บ้านเก่า หมู่ท่ี 11

เพ่ือมุ่งหวังให้ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง รู้จักการ

ป้องกันตัวจากโรคหนอพยาธิ

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 

เร่ืองโรคหนอนพยาธิ

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่

เป็นโรคหนอนพยาธิ

อบต.ส้า

พะเนียง

55 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้าน

เก่า หมู่ท่ี 11

เพ่ือป้องกันเยาวชน ไม่ยุ่ง

เก่ียวกับยาเสพติด

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เร่ือง

การป้องกันปัญหายาเสพติด และจัด

กิจกรรมหมู่บ้านต้านยาเสพติด

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนไม่ยุ่ง

เก่ียวกับยาเสพติด

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านหนองบัวน้อย หมู่ท่ี 12

56 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  บ้าน

หนองบัวน้อย หมู่ท่ี 12

เพ่ือสามารถท้าการตรวจเต้า

นมของตนเองได้อย่างถูกต้อง

จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับมะเร็ง

เต้านม แก่หญิงท่ีมีอายุตั งแต่ 35 ปี 

ขึ นไป

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ผู้หญิงอายุ 35 ปี ขึ นไป มี

ความรู้ความสามารถใน

การตรวจเต้านมตนเองได้

อบต.ส้า

พะเนียง

57 โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน บ้านหนองบัวน้อย หมู่ท่ี 

12

เพ่ือขจัดโรคขาดสารไอโอดีน

ของเด็ก และส่งเสริมการ

บริโภคเกลือไอโอดีนในชุมชน

ก่อตั งกองทุนเกลือไอโอดีน และให้

ความรู้โรคขาดสารไอโอดีน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีและใช้

เกลือไอโอดีน อละมี

กองทุนเกลือไอโอดีน

อบต.ส้า

พะเนียง
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งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง



ผ 02.1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านหนองบัวน้อย หมู่ท่ี 12

58 โครงการโรคควบคุมและป้องกันโรค

หนอนพยาธิ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ท่ี 

12

เพ่ือมุ่งหวังให้ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง รู้จักการ

ป้องกันตัวจากโรคหนอพยาธิ

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 

เร่ืองโรคหนอนพยาธิ

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่

เป็นโรคหนอนพยาธิ

อบต.ส้า

พะเนียง

59 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้าน

หนองบัวน้อย หมู่ท่ี 12

เพ่ือป้องกันเยาวชน ไม่ยุ่ง

เก่ียวกับยาเสพติด

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 

เร่ืองการป้องกันปัญหายาเสพติด 

และจัดกิจกรรมหมู่บ้านต้านยาเสพติด

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนไม่ยุ่ง

เก่ียวกับยาเสพติด

อบต.ส้า

พะเนียง

125

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง



ผ 02.1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านคู หมู่ท่ี 1

1 โครงการสร้างรางน ้าจากสวนนาง

จันทร์ถึงสวนลุงรอง (ต่อของเดิม) บ้าน

คู หมู่ท่ี 1

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตรกว้าง 1 ม. ยาว 100 ม. ลึก 1 ม. 90,000       90,000      90,000      90,000      90,000       จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

มีน ้าไว้ใช้ในการเกษตร อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านฝาง  หมู่ท่ี 2

2 โครงการล้อมรั วท่ีสาธารณะป่าโคกสูง 

บ้านฝาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือกักแนวเขตท่ีสาธารณะ

ป้องกันการบุกรุก

พื นท่ีสาธารณะ จ้านวน 150 ไร่ 1,000,000      1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000      จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนมีท่ี

สาธารณะไว้ใช้ประ

โยนช์ร่วมกัน

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

3 โครงการล้อมรั วท่ีสาธารณะป่าโคก

หนองเต็ง บ้านตะคร้อ  หมู่ท่ี 6

เพ่ือกักแนวเขตท่ีสาธารณะ

ป้องกันการบุกรุก

พื นท่ีสาธารณะ ยาว 1,460 ม. 1,000,000      1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000      จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนมีท่ี

สาธารณะไว้ใช้ประ

โยนช์ร่วมกัน

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านส าพะเนียงใหม่  หมู่ท่ี 7

4 โครงการถมสระหนองหัวลืง บ้านส้า

พะเนียง หมู่ท่ี 7

เพ่ือใช้เป็นพื นท่ีสาธารณะ

ประโยชน์ใประชาชนใช้ร่วมกัน

กว้าง 25 ม. ยาว 35 ม. ลึก 6 ม. ปริมาณดินไม่น้อย 5,250 ลบ.ม.200,000      108,000    108,000    108,000    108,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ชาวบ้านมีพื นท่ีไว้ใช้

ประโยชน์ร่วมกัน

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านโนนไผ่ หมู่ท่ี 10

5 โครงการสร้างลานตากผลผลิตทางการ

เกษตร บ้านโนนไผ่ หมู่ท่ี 10

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีตากผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนน้อยกว่า 264 ตร.ม.ขนาดกว้าง 12 

เมตร ยาว 22 ม. หนา 0.10 ม.พื นท่ี

108,000      108,000    108,000    108,000    108,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

มีสถานท่ีตากผลผลิต

ทางการเกษตรของ

ชุมชน

อบต.ส้า

พะเนียง

126

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3 พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าและเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



ผ 02.1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านคู หมู่ท่ี 1

1 โครงการส่งเสริมกลุ่มเย็บผ้า บ้านคู 

หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ชุมชนมีอาชีพเสริม

และมีรายได้เพ่ิมขึ น

จัดอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมกลุ่ม

เย็บผ้า

100,000      100,000    100,000    100,000    100,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีอาชีพ

เสริมและมีรายเพ่ิมขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

2 โครงการกลุ่มเลี ยงสัตว์ บ้านคู หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ

เสริม ท้าในเวลาท่ีว่างจาก

การท้างานหลัก

จัดหาซื อโค/กระบือแม่พันธ์ุให้กับ 

สมาชิกกลุ่มเลี ยงโค/กระบือ

500,000      500,000    500,000    500,000    500,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้

เพ่ิมขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

3 โครงการกองทุนปุ๋ย บ้านคู หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้เกษตรกรมีปุ๋ยราคาถูก

และต้นทุนต้่าไว้ใช้

รณรงค์ให้ชาวบ้านท่ีท้าการเกษตร 

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ให้ใช้ปุ๋ยเคมี 

ลดลง

220,000      220,000    220,000    220,000    220,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้เพ่ิม อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านฝาง หมู่ท่ี 2

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ

ข้าว บ้านฝาง หมู่ท่ี 2

เม่ือปรับปรุงพันธ์ุแล้วท้าให้

ข้าว ท่ีผลิตได้มีคุณภาพดีและ

มีประสิทธิภาพ

จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 30,000       30,000      30,000      30,000      30,000       จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

มีความรู้เร่ืองการเกษตร

มากย่ิงขึ นและสามารถ

พ่ึงตนเองได้

อบต.ส้า

พะเนียง

5 ส่งเสริมใช้ปุ๋ยอินทรีย์/เคมี/ชีวภาพ 

บ้านฝาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ

เสริม ท้าในเวลาท่ีว่างจาก

การท้างานหลัก

รณรงค์ให้ชาวบ้านท่ีท้าการเกษตร 

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ให้ใช้ปุ๋ยเคมี 

ลดลง

220,000      220,000    220,000    220,000    220,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้เพ่ิม อบต.ส้า

พะเนียง

6 โครงการกลุ่มเลี ยงโค/กระบือ บ้านฝาง

 หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ

เสริม ท้าในเวลาท่ีว่างจาก

การท้างานหลัก

จัดหาซื อโค/กระบือแม่พันธ์ุให้กับ 

สมาชิกกลุ่มเลี ยงโค/กระบือ

500,000      500,000    500,000    500,000    500,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ น อบต.ส้า

พะเนียง

127
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



ผ 02.1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านฝาง หมู่ท่ี 2

7 โครงการส่งเสริมการเลี ยงไก่พื นเมือง/

ไก่พันธ์ุไข่ บ้านฝาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ

เสริมท้าในเวลาท่ีว่างจากการ

ท้างานหลัก

ส่งเสริมการเลี ยงไก่ภายในหมู่บ้าน

เลี ยงไก่พื นบ้าน/ไก่พันธ์ุไข่

100,000      100,000    100,000    100,000    100,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้

เพ่ิมขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

8 โครงการส่งเสริมการอบรมการท้าเห็ด

 บ้านฝาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ

เสริม ท้าในเวลาท่ีว่างจาก

การท้างานหลัก

จัดหาก้อนเชื อแห็ดเป็นอาชีพเสริม

หลังฤดูการท้านา

50,000       50,000      50,000      50,000      50,000       จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้เพ่ิม อบต.ส้า

พะเนียง

9 โครงการส่งเสริมการเลี ยงปลา บ้านฝาง

 หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ

เสริมท้าในเวลาท่ีว่างจากการ

ท้างานหลัก

เลี ยงปลาในบ่อซิเมน/บ่อไร่นา 100,000      100,000    100,000    100,000    100,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้เพ่ิม อบต.ส้า

พะเนียง

10 โครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เกษตร

พอเพียง บ้านฝาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้และให้

ค้าปรึกษาแนะน้าเก่ียวกับ

การเกษตร

จัดตั งศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง

ประจ้าหมู่บ้าน

900,000      900,000    900,000    900,000    900,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

มีศูนย์เกษตรประจ้า

หมู่บ้าน

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านส าพะเนียง หมู่ท่ี 3

11 โครงการส่งเสริมสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ

ข้าวบ้านส้าพะเนียง  หมู่ท่ี 3

เม่ือปรับปรุงพันธ์ุแล้วท้าให้

ข้าว ท่ีผลิตได้มีคุณภาพดีและ

มีประสิทธิภาพ

จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 30,000       30,000      30,000      30,000      30,000       จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

มีความรู้เร่ืองการเกษตร

มากย่ิงขึ นและสามารถ

พ่ึงตนเองได้

อบต.ส้า

พะเนียง

12 ส่งเสริมใช้ปุ๋ยอินทรีย์/เคมี/ชีวภาพ 

บ้านส้าพะเนียง หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ

เสริม ท้าในเวลาท่ีว่างจาก

การท้างานหลัก

รณรงค์ให้ชาวบ้านท่ีท้าการเกษตร 

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ให้ใช้ปุ๋ยเคมี 

ลดลง

220,000      220,000    220,000    220,000    220,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้เพ่ิม อบต.ส้า

พะเนียง

128

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



ผ 02.1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4

13 โครงการส่งเสริมใช้ปุ๋ยอินทรีย์/เคมี/

ชีวภาพ บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ

เสริม ท้าในเวลาท่ีว่างจาก

การท้างานหลัก

รณรงค์ให้ชาวบ้านท่ีท้าการเกษตร 

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ให้ใช้ปุ๋ยเคมี 

ลดลง

220,000      220,000    220,000    220,000    220,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้เพ่ิม อบต.ส้า

พะเนียง

14 โครงการส่งเสริมการเลี ยงปลา บ้านหัว

ตลาด หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ

เสริมท้าในเวลาท่ีว่างจากการ

ท้างานหลัก

เลี ยงปลาในบ่อซิเมน/บ่อไร่นา 100,000      100,000    100,000    100,000    100,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้เพ่ิม อบต.ส้า

พะเนียง

15 โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอด

สารพิษ บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ

เสริมท้าในเวลาท่ีว่างจากการ

ท้างานหลัก

ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ 100,000      100,000    100,000    100,000    100,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้เพ่ิม

และมีสุขภาพดี

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5

16 โครงการส่งเสริมใช้ปุ๋ยอินทรีย์/เคมี/

ชีวภาพ บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ

เสริม ท้าในเวลาท่ีว่างจาก

การท้างานหลัก

รณรงค์ให้ชาวบ้านท่ีท้าการเกษตร 

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ให้ใช้ปุ๋ยเคมี 

ลดลง

220,000      220,000    220,000    220,000    220,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้เพ่ิม อบต.ส้า

พะเนียง

17 โครงการส่งเสริมการเลี ยงปลา บ้าน

หนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ

เสริมท้าในเวลาท่ีว่างจากการ

ท้างานหลัก

เลี ยงปลาในบ่อซิเมน/บ่อไร่นา 100,000      100,000    100,000    100,000    100,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้เพ่ิม อบต.ส้า

พะเนียง

18 โครงการส่งเสริมกลุ่มปลูกหญ้าเนเปีย เพ่ือให้เกษตรกรกลุ่มเลี ยงสัตว์

ได้มีอาหารสัตว์เพียงพอ

ปลูกหญ้าเนเปียในพื นท่ีสาธารณะ

และพื นท่ีว่างเปล่า

100,000      100,000    100,000    100,000    100,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้เพ่ิม อบต.ส้า

พะเนียง

129

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ผ 02.1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5

19 โครงการส่งเสริมการอบรมการท้าเห็ด

 บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ

เสริม ท้าในเวลาท่ีว่างจาก

การท้างานหลัก

จัดหาก้อนเชื อแห็ดเป็นอาชีพเสริม

หลังฤดูการท้านา

50,000       50,000      50,000      50,000      50,000       จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้เพ่ิม อบต.ส้า

พะเนียง

20 โครงการส่งเสริมกลุ่มเย็บผ้า บ้าน

หนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ชุมชนมีอาชีพเสริม

และมีรายได้เพ่ิมขึ น

จัดอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมกลุ่ม

เย็บผ้า

100,000      100,000    100,000    100,000    100,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีอาชีพ

เสริมและมีรายพ่ิมขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

21 โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอด

สารพิษ บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ

เสริมท้าในเวลาท่ีว่างจากการ

ท้างานหลัก

ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ 100,000      100,000    100,000    100,000    100,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้เพ่ิม

และมีสุขภาพดี

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

22 โครงการส่งเสริมการเลี ยงไก่พื นเมือง/

ไก่พันธ์ุไข่ บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ

เสริมท้าในเวลาท่ีว่างจากการ

ท้างานหลัก

ส่งเสริมการเลี ยงไก่ภายในหมู่บ้าน

เลี ยงไก่พื นบ้าน/ไก่พันธ์ุไข่

100,000      100,000    100,000    100,000    100,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้

เพ่ิมขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

23 โครงการส่งเสริมการเลี ยงปลา บ้าน

ตะคร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ

เสริมท้าในเวลาท่ีว่างจากการ

ท้างานหลัก

เลี ยงปลาในบ่อซิเมน/บ่อไร่นา 100,000      100,000    100,000    100,000    100,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้เพ่ิม อบต.ส้า

พะเนียง

24 โครงการส่งเสริมสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ

ข้าวบ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

เม่ือปรับปรุงพันธ์ุแล้วท้าให้

ข้าว ท่ีผลิตได้มีคุณภาพดีและ

มีประสิทธิภาพ

จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 30,000       30,000      30,000      30,000      30,000       จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

มีความรู้เร่ือง

การเกษตรมากย่ิงขึ น

และสามารถพ่ึงตนเองได้

อบต.ส้า

พะเนียง

130

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน



ผ 02.1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

25 โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอด

สารพิษ บ้านตะร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ

เสริมท้าในเวลาท่ีว่างจากการ

ท้างานหลัก

ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ 100,000      100,000    100,000    100,000    100,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้เพ่ิม

และมีสุขภาพดี

อบต.ส้า

พะเนียง

26 โครงการส่งเสริมใช้ปุ๋ยอินทรีย์/เคมี/

ชีวภาพ บ้านตะคร้อ  หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ

เสริม ท้าในเวลาท่ีว่างจาก

การท้างานหลัก

รณรงค์ให้ชาวบ้านท่ีท้าการเกษตร 

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ให้ใช้ปุ๋ยเคมี 

ลดลง

220,000      220,000    220,000    220,000    220,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้เพ่ิม อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านส าพะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7

27 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน 

บ้านส้าพะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7

เพ่ือส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายใน

ชุมชน ให้มีรายได้เพ่ิมขึ น ใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ส่งเสริมกลุ่มทอเส่ือกกลายไทย กลุ่ม

เลี ยงสัตว์ กลุ่มจักรสาน กลุ่มแปรรูป

อาหาร

50,000       50,000      50,000      50,000      50,000       จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้เพ่ิม อบต.ส้า

พะเนียง

28 โครงการส่งเสริมใช้ปุ๋ยอินทรีย์/เคมี/

ชีวภาพ บ้านส้าพะเนียงใหม่   หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ

เสริม ท้าในเวลาท่ีว่างจาก

การท้างานหลัก

รณรงค์ให้ชาวบ้านท่ีท้าการเกษตร 

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ให้ใช้ปุ๋ยเคมี 

ลดลง

220,000      220,000    220,000    220,000    220,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้เพ่ิม อบต.ส้า

พะเนียง

29 โครงการส่งเสริมสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ

ข้าวบ้านส้าพะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7

เม่ือปรับปรุงพันธ์ุแล้วท้าให้

ข้าว ท่ีผลิตได้มีคุณภาพดีและ

มีประสิทธิภาพ

จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 30,000       30,000      30,000      30,000      30,000       จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

มีความรู้เร่ืองการเกษตร

มากย่ิงขึ นและสามารถ

พ่ึงตนเองได้

อบต.ส้า

พะเนียง

30 โครงการโรงสีข้าวชุมชน บ้านส้า

พะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7

เพ่ือด้าเนินการสีข้าวให้

ชาวบ้าน

จัดตั งโรงสีชุมชนภายในหมู่บ้าน 50,000       50,000      50,000      50,000      50,000       จ้านวนผู้มาใช้บริการ ประชาชนมีโรงสีข้าวไว้

ใช้ในชุมชน ลดรายจ่าย

อบต.ส้า

พะเนียง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)



ผ 02.1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านส าพะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7

31 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชตะกูลถ่ัว 

เพ่ือท้าปุ๋ยพืชสด บ้านส้าพะเนียงใหม่ 

หมู่ท่ี 7

เพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมีและ

ปรับปรุงสภาพดิน

เพ่ือส่งเสริมการปลูกพืชตะกูลถ่ัว ไถ

กลบ เป็นปุ๋ยพืชสด

50,000       50,000      50,000      50,000      50,000       จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้

เพ่ิมขึ น และลดรายจ่าย

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านซาด หมู่ท่ี 8

32 โครงการส่งเสริมใช้ปุ๋ยอินทรีย์/เคมี/

ชีวภาพ บ้านซาด  หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ

เสริม ท้าในเวลาท่ีว่างจาก

การท้างานหลัก

รณรงค์ให้ชาวบ้านท่ีท้าการเกษตร 

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ให้ใช้ปุ๋ยเคมี 

ลดลง

220,000      220,000    220,000    220,000    220,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้เพ่ิม อบต.ส้า

พะเนียง

33 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน 

บ้านซาด  หมู่ท่ี 8

เพ่ือส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายใน

ชุมชน ให้มีรายได้เพ่ิมขึ น ใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ส่งเสริมกลุ่มทอเส่ือกกลายไทย กลุ่ม

เลี ยงสัตว์ กลุ่มจักรสาน กลุ่มแปรรูป

อาหาร

50,000       50,000      50,000      50,000      50,000       จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้เพ่ิม อบต.ส้า

พะเนียง

34 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชตะกูลถ่ัว 

เพ่ือท้าปุ๋ยพืชสด บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมีและ

ปรับปรุงสภาพดิน

เพ่ือส่งเสริมการปลูกพืชตะกูลถ่ัว ไถ

กลบ เป็นปุ๋ยพืชสด

50,000       50,000      50,000      50,000      50,000       จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้

เพ่ิมขึ น และลดรายจ่าย

อบต.ส้า

พะเนียง

35 โครงการส่งเสริมสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ

ข้าวบ้านซาด หมู่ท่ี 8

เม่ือปรับปรุงพันธ์ุแล้วท้าให้

ข้าว ท่ีผลิตได้มีคุณภาพดีและ

มีประสิทธิภาพ

จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 30,000       30,000      30,000      30,000      30,000       จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

มีความรู้เร่ือง

การเกษตรมากย่ิงขึ น

และสามารถพ่ึงตนเอง

ได้

อบต.ส้า

พะเนียง
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งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



ผ 02.1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านหวาย หมู่ท่ี 9
36 โครงการส่งเสริมสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ

ข้าวบ้านหวาย หมู่ท่ี 9

เม่ือปรับปรุงพันธ์ุแล้วท้าให้

ข้าว ท่ีผลิตได้มีคุณภาพดีและ

มีประสิทธิภาพ

จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 30,000       30,000      30,000      30,000      30,000       จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

มีความรู้เร่ือง

การเกษตรมากย่ิงขึ น

และสามารถพ่ึงตนเอง

ได้

อบต.ส้า

พะเนียง

37 โครงการส่งเสริมใช้ปุ๋ยอินทรีย์/เคมี/

ชีวภาพ บ้านหวาย  หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ

เสริม ท้าในเวลาท่ีว่างจาก

การท้างานหลัก

รณรงค์ให้ชาวบ้านท่ีท้าการเกษตร 

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ให้ใช้ปุ๋ยเคมี 

ลดลง

220,000      220,000    220,000    220,000    220,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้เพ่ิม อบต.ส้า

พะเนียง

38 โครงการส่งเสริมการเลี ยงไก่พื นเมือง/

ไก่พันธ์ุไข่ บ้านหวาย หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ

เสริมท้าในเวลาท่ีว่างจากการ

ท้างานหลัก

ส่งเสริมการเลี ยงไก่ภายในหมู่บ้าน

เลี ยงไก่พื นบ้าน/ไก่พันธ์ุไข่

100,000      100,000    100,000    100,000    100,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้

เพ่ิมขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

39 โครงการส่งเสริมการเลี ยงปลา บ้าน

หวาย หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ

เสริมท้าในเวลาท่ีว่างจากการ

ท้างานหลัก

เลี ยงปลาในบ่อซิเมน/บ่อไร่นา 100,000      100,000    100,000    100,000    100,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้เพ่ิม อบต.ส้า

พะเนียง

40 โครงการส่งเสริมกลุ่มเย็บผ้า บ้านหวาย

 หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ชุมชนมีอาชีพเสริม

และมีรายได้เพ่ิมขึ น

จัดอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมกลุ่ม

เย็บผ้า

100,000      100,000    100,000    100,000    100,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีอาชีพ

เสริมและมีรายเพ่ิมขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

41 โครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เกษตร

พอเพียง บ้านหวาย หมู่ท่ี 9

เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้และให้

ค้าปรึกษาแนะน้าเก่ียวกับ

การเกษตร

จัดตั งศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง

ประจ้าหมู่บ้าน

900,000      900,000    900,000    900,000    900,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

มีศูนย์เกษตรประจ้า

หมู่บ้าน

อบต.ส้า

พะเนียง
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ผ 02.1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านหวาย หมู่ท่ี 9
42 โครงการส่งเสริมการอบรมการท้าเห็ด

 บ้านหวาย หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ

เสริม ท้าในเวลาท่ีว่างจาก

การท้างานหลัก

จัดหาก้อนเชื อแห็ดเป็นอาชีพเสริม

หลังฤดูการท้านา

50,000       50,000      50,000      50,000      50,000       จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้เพ่ิม อบต.ส้า

พะเนียง

43 โครงการส่งเสริมการปลูกปลอดสารพิษ

 บ้านหวาย หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ

เสริมท้าในเวลาท่ีว่างจากการ

ท้างานหลัก

ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ 100,000      100,000    100,000    100,000    100,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้เพ่ิม

และมีสุขภาพดี

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านโนนไผ่ หมู่ท่ี 10

44 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน 

บ้านโนนไผ่  หมู่ท่ี 10

เพ่ือส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายใน

ชุมชน ให้มีรายได้เพ่ิมขึ น ใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ส่งเสริมกลุ่มทอเส่ือกกลายไทย กลุ่ม

เลี ยงสัตว์ กลุ่มจักรสาน กลุ่มแปรรูป

อาหาร

50,000       50,000      50,000      50,000      50,000       จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้เพ่ิม อบต.ส้า

พะเนียง

45 โครงการส่งเสริมใช้ปุ๋ยอินทรีย์/เคมี/

ชีวภาพ บ้านโนนไผ่   หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ

เสริม ท้าในเวลาท่ีว่างจาก

การท้างานหลัก

รณรงค์ให้ชาวบ้านท่ีท้าการเกษตร 

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ให้ใช้ปุ๋ยเคมี 

ลดลง

220,000      220,000    220,000    220,000    220,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้เพ่ิม อบต.ส้า

พะเนียง

46 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชตะกูลถ่ัว 

เพ่ือท้าปุ๋ยพืชสด บ้านโนนไผ่  หมู่ท่ี 10

เพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมีและ

ปรับปรุงสภาพดิน

เพ่ือส่งเสริมการปลูกพืชตะกูลถ่ัว ไถ

กลบ เป็นปุ๋ยพืชสด

50,000       50,000      50,000      50,000      50,000       จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้

เพ่ิมขึ น และลดรายจ่าย

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านเก่า หมู่ท่ี 11

47 โครงการส่งเสริมสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ

ข้าวบ้านเก่า หมู่ท่ี 11

เม่ือปรับปรุงพันธ์ุแล้วท้าให้

ข้าว ท่ีผลิตได้มีคุณภาพดีและ

มีประสิทธิภาพ

จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 30,000       30,000      30,000      30,000      30,000       จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

มีความรู้เร่ือง

การเกษตรมากย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

134
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



ผ 02.1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านเก่า หมู่ท่ี 11
48 โครงการส่งเสริมใช้ปุ๋ยอินทรีย์/เคมี/

ชีวภาพ บ้านเก่า   หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ

เสริม ท้าในเวลาท่ีว่างจาก

การท้างานหลัก

รณรงค์ให้ชาวบ้านท่ีท้าการเกษตร 

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ให้ใช้ปุ๋ยเคมี 

ลดลง

220,000      220,000    220,000    220,000    220,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้เพ่ิม อบต.ส้า

พะเนียง

49 โครงการส่งเสริมกลุ่มเย็บผ้า บ้านเก่า 

หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ชุมชนมีอาชีพเสริม

และมีรายได้เพ่ิมขึ น

จัดอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมกลุ่ม

เย็บผ้า

100,000      100,000    100,000    100,000    100,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีอาชีพ

เสริมและมีรายเพ่ิมขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

50 โครงการส่งเสริมการเลี ยงไก่พื นเมือง/

ไก่พันธ์ุไข่ บ้านเก่า หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ

เสริมท้าในเวลาท่ีว่างจากการ

ท้างานหลัก

ส่งเสริมการเลี ยงไก่ภายในหมู่บ้าน

เลี ยงไก่พื นบ้าน/ไก่พันธ์ุไข่

100,000      100,000    100,000    100,000    100,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้

เพ่ิมขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

51 โครงการส่งเสริมการเลี ยงปลา บ้านเก่า

 หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ

เสริมท้าในเวลาท่ีว่างจากการ

ท้างานหลัก

เลี ยงปลาในบ่อซิเมน/บ่อไร่นา 100,000      100,000    100,000    100,000    100,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้เพ่ิม อบต.ส้า

พะเนียง

52 โครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เกษตร

พอเพียง บ้านเก่า หมู่ท่ี 11

เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้และให้

ค้าปรึกษาแนะน้าเก่ียวกับ

การเกษตร

จัดตั งศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง

ประจ้าหมู่บ้าน

900,000      900,000    900,000    900,000    900,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

มีศูนย์เกษตรประจ้า

หมู่บ้าน

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านหนองบัวน้อย หมู่ท่ี 12

53 โครงการส่งเสริมการเลี ยงปลา บ้าน

หนองบัวน้อย หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ

เสริมท้าในเวลาท่ีว่างจากการ

ท้างานหลัก

เลี ยงปลาในบ่อซิเมน/บ่อไร่นา 100,000      100,000    100,000    100,000    100,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้เพ่ิม อบต.ส้า

พะเนียง

135

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ผ 02.1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านหนองบัวน้อย หมู่ท่ี 12
54 โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอด

สารพิษ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ

เสริมท้าในเวลาท่ีว่างจากการ

ท้างานหลัก

ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ 100,000      100,000    100,000    100,000    100,000     จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนมีรายได้เพ่ิม

และมีสุขภาพดี

อบต.ส้า

พะเนียง

136

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน



ผ 02.1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

 4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

บ้านคู หมู่ท่ี 1

1 โครงการดูแลความสงบเรียบร้อย

ภายในหมู่บ้าน บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือดูแลความสงบภายในหมู่บ้านตั งจุดตรวจ/จุดสกัด ทางเข้าออก

หมู่บ้าน และจัดเวรยาม ดูแลความ

สงบภายในหมู่บ้าน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจของ

ประชาชน

ชุมชนมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านฝาง หมู่ท่ี 2

2 โครงการจัดเวรยามในช่วงเทศกาล 

บ้านฝาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือดูแลความสงบภายในหมู่บ้านตั งจุดตรวจ/จุดสกัด ทางเข้าออก

หมู่บ้าน และจัดเวรยาม ดูแลความ

สงบภายในหมู่บ้าน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจของ

ประชาชน

ชุมชนมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

3 โครงการจัดเวรยามในช่วงเทศกาล 

บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือดูแลความสงบภายในหมู่บ้านตั งจุดตรวจ/จุดสกัด ทางเข้าออก

หมู่บ้าน และจัดเวรยาม ดูแลความ

สงบภายในหมู่บ้าน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจของ

ประชาชน

ชุมชนมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านซาด หมู่ท่ี 8

4 โครงการติดตั งกล้องวงจรปิดภายใน

หมู่บ้าน (CCTV) บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือป้องกันการเกิดเหตุเส่ียง

ภัยภายในหมู่บ้าน

ติดตั งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน 

จ้านวน 4 จุด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินเพ่ิมขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านเก่า หมู่ท่ี 11

5 โครงการจัดเวรยามในช่วงเทศกาล 

บ้านเก่า หมู่ท่ี 11

เพ่ือดูแลความสงบภายในหมู่บ้านตั งจุดตรวจ/จุดสกัด ทางเข้าออก

หมู่บ้าน และจัดเวรยาม ดูแลความ

สงบภายในหมู่บ้าน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจของ

ประชาชน

ชุมชนมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน

อบต.ส้า

พะเนียง

137

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง

งบประมาณ

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



ผ 02.1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านคู หมู่ท่ี 1

1 ขยายเขตไฟฟ้าในชุมชน บ้านคู หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้เกิดแสงสว่างในหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายใน 400,000      400,000    400,000    400,000    400,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีแสงสว่าง

เพียงพอ

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านส าพะเนียง หมู่ท่ี 3

2 โครงการติดตั งไฟฟ้าสายพาดดับ 

ภายในหมู่บ้าน บ้านส้าพะเนียง หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้เกิดแสงสว่างในหมู่บ้าน ติดตั งไฟฟ้าสายพาดดับ ภายใน

หมู่บ้าน

200,000      200,000    200,000    200,000    200,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีแสงสว่าง

เพียงพอ

อบต.ส้า

พะเนียง

3 โครงการวางท่อระบายน ้าจากแยก

บ้านนายมังกรถึงถนนด้า บ้านส้า

พะเนียง หมู่ท่ี 3

เพ่ือระบายน ้าไม่ให้ท่วมขัง ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ยาว 50 ม. จ้านวน 50 ท่อน150,000      150,000    150,000    150,000    150,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

น ้าไม่ท่วมขังในชุมชน อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5

4 โครงการขยายเขตประปา บ้านหนอง

หญ้าขาว หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้มีน ้าใช้อุปโภคบริโภค ยาว  1,000 เมตร 20,000       20,000      20,000      20,000      20,000       จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีน ้าไว้อุปโภค

บริโภค

อบต.ส้า

พะเนียง

5 โครงการติดตั งไฟฟ้าสายพาดดับ จาก

บ้านนายนเรศถึงศาลปู่ตา แยกบ้าน

นางน้อย ถึงคลองน ้า สุดบ้านหนอง

หญ้าขาว บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้เกิดแสงสว่างในหมู่บ้าน ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างจากบ้านนาย

นเรศถึงศาลปู่ตา แยกบ้านนางน้อย 

ถึงคลองน ้า สุดบ้านหนองหญ้าขาว

200,000      200,000    200,000    200,000    200,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีแสงสว่าง

เพียงพอ

อบต.ส้า

พะเนียง

138

งบประมาณ

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



ผ 02.1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

6 โครงการสูบน ้า(บาดาล) ด้วยพลัง

แสงอาทิตย์ บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้มีน ้าใช้อุปโภคบริโภค ติดตั งเคร่ืองสูบน ้าด้วยพลัง

แสงอาทิตย์

100,000      100,000    100,000    100,000    100,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีน ้าไว้อุปโภค

บริโภค

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้าส าพะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7

7 โครงการวางท่อระบายน ้าจากบ้าน

นายทองพูนถึงสามแยกศาลปู่ตา บ้าน

ส้าพะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7

เพ่ือระบายน ้าไม่ให้ท่วมขัง กว้าง 0.60 ม. ยาว 178 ม. 97,000       97,000      97,000      97,000      97,000       จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

น ้าไม่ท่วมขังในชุมชน อบต.ส้า

พะเนียง

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าเกาะกลาง

บึงแท่น บ้านส้าพะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้เกิดแสงสว่างในเกาะ

กลางบึงแท่น

ระยะทาง 800 ม. 120,000      120,000    120,000    120,000    120,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีแสงสว่างเพียงพอ อบต.ส้า

พะเนียง

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าจาก

บ้านนายบุญเลยถึงบ้านนางผล (ต่อ

ของเดิม) บ้านส้าพะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7

เพ่ือระบายน ้าไม่ให้ท่วมขัง กว้าง 0.50 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.10

 ม. ลึก 0.50 ม.

50,000       50,000      50,000      50,000      50,000       จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

น ้าไม่ท่วมขังในชุมชน อบต.ส้า

พะเนียง

10 โครงการติดตั งไฟฟ้าสายพาดดับ 

ภายในหมู่บ้าน บ้านส้าพะเนียงใหม่ 

หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้เกิดแสงสว่างในหมู่บ้าน ติดตั งไฟฟ้าสายพาดดับ ภายใน

หมู่บ้าน

200,000      200,000    200,000    200,000    200,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีแสงสว่างเพียงพอ อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านซาด หมู่ท่ี 8

11 โครงการติดตั งไฟฟ้าสายพาดดับ 

ภายในหมู่บ้าน บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้เกิดแสงสว่างในหมู่บ้าน ติดตั งไฟฟ้าสายพาดดับ ภายใน

หมู่บ้าน จ้านวน 5 จุด

200,000      200,000    200,000    200,000    200,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีแสงสว่างเพียงพอ อบต.ส้า

พะเนียง

139
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

งบประมาณ



ผ 02.1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

บ้านซาด หมู่ท่ี 8 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้าไปบุ่งไทร 

บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้เกิดแสงสว่าง ระยะทาง 2,000 ม. 1,500,000   1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000   จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีแสงสว่าง

เพียงพอ

อบต.ส้า

พะเนียง

13 โครงการก่อสร้างระบบประปาแก้มลิง 

บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าอุปโภค

บริโภคและใช้ในการเกษตร

อย่างพอเพียง

ก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ตาม

มาตรฐาน

4,200,000   4,200,000  4,200,000  4,200,000  4,200,000   จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีน ้าไว้อุปโภค

บริโภคและการเกษตร

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านหวาย หมู่ท่ี 9

14 โครงการปรับปรุงระบบน ้าประปา 

บ้านหวาย หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้สามารถบริการ

น ้าประปาในหมู่บ้านได้

จัดซื อเคร่ืองกรองน ้าประปาหมู่บ้าน 100,000      100,000    100,000    100,000    100,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีน ้าไว้อุปโภค อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านโนนไผ่ หมู่ท่ี 10
15 โครงการติดตั งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน

โซล่าเซลล์ บ้านโนนไผ่ หมู่ท่ี 10

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของหมู่บ้าน

ภายในหมู่บ้าน จ้านวน 16 จุด 960,000      960,000    960,000    960,000    960,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีแสงสว่าง

เพียงพอ

อบต.ส้า

พะเนียง

16 โครงการติดตั งไฟฟ้าสายพาดดับ 

ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนไผ่ หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้เกิดแสงสว่างในหมู่บ้าน ติดตั งไฟฟ้าสายพาดดับ ภายใน

หมู่บ้าน จ้านวน 5 จุด

200,000      200,000    200,000    200,000    200,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีแสงสว่าง

เพียงพอ

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านเก่า หมู่ท่ี 11

17 โครงการติดตั งไฟฟ้าสายพาดดับ 

ภายในหมู่บ้าน บ้านเก่า หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้เกิดแสงสว่างในหมู่บ้าน ติดตั งไฟฟ้าสายพาดดับ ภายใน

หมู่บ้าน จ้านวน 5 จุด

200,000      200,000    200,000    200,000    200,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีแสงสว่าง

เพียงพอ

อบต.ส้า

พะเนียง

18 ขยายเขตไฟฟ้าในชุมชน บ้านเก่า หมู่ท่ี

 11

เพ่ือให้เกิดแสงสว่างในหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายใน 400,000      400,000    400,000    400,000    400,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีแสงสว่าง

เพียงพอ

อบต.ส้า

พะเนียง

140
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

งบประมาณ



ผ 02.1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

บ้านเก่า หมู่ท่ี 11 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

19 โครงการปรับปรุงระบบน ้าประปา บ้าน

เก่า หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้สามารถบริการ

น ้าประปาในหมู่บ้านได้

จัดซื อเคร่ืองกรองน ้าประปาหมู่บ้าน 100,000      100,000    100,000    100,000    100,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีน ้าไว้อุปโภค อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านหนองบัวน้อย หมู่ท่ี 12

20 โครงการติดตั งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน

โซล่าเซลล์ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ท่ี 12

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของหมู่บ้าน

ภายในหมู่บ้าน จ้านวน 20 จุด 1,200,000   1,200,000  1,200,000  1,200,000  1,200,000   จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีแสงสว่างเพียงพอ อบต.ส้า

พะเนียง

141
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

งบประมาณ



ผ 02.1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านคู หมู่ท่ี 1

1 โครงการสร้างสายใยในครอบครัว 

บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้มีการจัดกิจกรรมใน

ครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูก

อบรมให้ความรู้ในการสร้างสาย

สัมพันธ์ภายในครอบครัว

10,000       10,000      10,000      10,000      10,000       จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

มีการจัดกิจกรรมใน

ครอบครัวระหว่างพ่อ

แม่ลูก

อบต.ส้า

พะเนียง

2 โครงการแก้ไขปัญหาของชุมชนเพ่ือ

รู้ทันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือจัดอบรมให้กับเด็ก

เยาวชนและผู้ดูแลเด็กให้

รับทราบเก่ียวกับพิศภัยของยา

เสพติดมีอันตรายต่อชีวิต

อบรมให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหายา

เสพติด

20,000       20,000      20,000      20,000      20,000       จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

เด็กเยาวชนมีความรู้

เก่ียวกับยาเสพติด

เพ่ิมขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านฝาง หมู่ท่ี 2

3 โครงการแก้ไขปัญหาของชุมชนเพ่ือ

รู้ทันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

บ้านฝาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือจัดอบรมให้กับเด็ก

เยาวชนและผู้ดูแลเด็กให้

รับทราบเก่ียวกับพิศภัยของยา

เสพติดมีอันตรายต่อชีวิต

อบรมให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหายา

เสพติด

20,000       20,000      20,000      20,000      20,000       จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

เด็กเยาวชนมีความรู้

เก่ียวกับยาเสพติด

เพ่ิมขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านหนองหญ้าขาว  หมู่ท่ี 5

4 โครงการแก้ไขปัญหาของชุมชนเพ่ือ

รู้ทันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5

เพ่ือจัดอบรมให้กับเด็ก

เยาวชนและผู้ดูแลเด็กให้

รับทราบเก่ียวกับพิศภัยของยา

เสพติดมีอันตรายต่อชีวิต

อบรมให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหายา

เสพติด

20,000       20,000      20,000      20,000      20,000       จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

เด็กเยาวชนมีความรู้

เก่ียวกับยาเสพติด

เพ่ิมขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



ผ 02.1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

5 โครงการแก้ไขปัญหาของชุมชนเพ่ือ

รู้ทันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือจัดอบรมให้กับเด็ก

เยาวชนและผู้ดูแลเด็กให้

รับทราบเก่ียวกับพิศภัยของยา

เสพติดมีอันตรายต่อชีวิต

อบรมให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหายา

เสพติด

20,000       20,000      20,000      20,000      20,000       จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

เด็กเยาวชนมีความรู้

เก่ียวกับยาเสพติด

เพ่ิมขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านซาด หมู่ท่ี 8

6 โครงการสร้างสายใยในครอบครัว 

บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้มีการจัดกิจกรรมใน

ครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูก

อบรมให้ความรู้ในการสร้างสาย

สัมพันธ์ภายในครอบครัว

10,000       10,000      10,000      10,000      10,000       จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

มีการจัดกิจกรรมใน

ครอบครัวระหว่างพ่อ

แม่ลูก

อบต.ส้า

พะเนียง

7 โครงการแก้ไขปัญหาของชุมชนเพ่ือ

รู้ทันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือจัดอบรมให้กับเด็ก

เยาวชนและผู้ดูแลเด็กให้

รับทราบเก่ียวกับพิศภัยของยา

เสพติดมีอันตรายต่อชีวิต

อบรมให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหายา

เสพติด

20,000       20,000      20,000      20,000      20,000       จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

เด็กเยาวชนมีความรู้

เก่ียวกับยาเสพติด

เพ่ิมขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านหวาย หมู่ท่ี 9

8 โครงการแก้ไขปัญหาของชุมชนเพ่ือ

รู้ทันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

บ้านหวาย หมู่ท่ี 9

เพ่ือจัดอบรมให้กับเด็ก

เยาวชนและผู้ดูแลเด็กให้

รับทราบเก่ียวกับพิศภัยของยา

เสพติดมีอันตรายต่อชีวิต

อบรมให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหายา

เสพติด

20,000       20,000      20,000      20,000      20,000       จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

เด็กเยาวชนมีความรู้

เก่ียวกับยาเสพติด

เพ่ิมขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

143
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม



ผ 02.1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านโนนไผ่ หมูท่ี 10

9 โครงการแก้ไขปัญหาของชุมชนเพ่ือ

รู้ทันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

บ้านโนนไผ่ หมู่ท่ี 10

เพ่ือจัดอบรมให้กับเด็ก

เยาวชนและผู้ดูแลเด็กให้

รับทราบเก่ียวกับพิศภัยของยา

เสพติดมีอันตรายต่อชีวิต

อบรมให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหายา

เสพติด

20,000       20,000      20,000      20,000      20,000       จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

เด็กเยาวชนมีความรู้

เก่ียวกับยาเสพติด

เพ่ิมขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านเก่า หมู่ท่ี 11

10 โครงการแก้ไขปัญหาของชุมชนเพ่ือ

รู้ทันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

บ้านเก่า หมู่ท่ี 11

เพ่ือจัดอบรมให้กับเด็ก

เยาวชนและผู้ดูแลเด็กให้

รับทราบเก่ียวกับพิศภัยของยา

เสพติดมีอันตรายต่อชีวิต

อบรมให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหายา

เสพติด

20,000       20,000      20,000      20,000      20,000       จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

เด็กเยาวชนมีความรู้

เก่ียวกับยาเสพติด

เพ่ิมขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านหนองบัวน้อย หมู่ท่ี 12

11 โครงการแก้ไขปัญหาของชุมชนเพ่ือ

รู้ทันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

บ้านหนองบัวน้อย หมู่ท่ี 12

เพ่ือจัดอบรมให้กับเด็ก

เยาวชนและผู้ดูแลเด็กให้

รับทราบเก่ียวกับพิศภัยของยา

เสพติดมีอันตรายต่อชีวิต

อบรมให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหายา

เสพติด

20,000       20,000      20,000      20,000      20,000       จ้านวนผู้เข้าร่วม

อบรม

เด็กเยาวชนมีความรู้

เก่ียวกับยาเสพติด

เพ่ิมขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

144

งบประมาณ

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



ผ 02.1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านคู หมู่ท่ี 1

1 โครงการก่อสร้างลานกีฬา

เอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ออกก้าลัง

กาย บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการออกก้าลังกายขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 30 เมตร 

หนา 15 เซนติเมตร

200,000      200,000    200,000    200,000    200,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีสถานท่ีออก

ก้าลังกาย

อบต.ส้า

พะเนียง

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูหัวนอน คู

ประตีน คูไมตรี บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กว้าง  34เมตร  ยาว104 เมตร ลึก 

1.60 เมตร

200,000      200,000    200,000    200,000    200,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

มีน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบต.ส้า

พะเนียง

3 โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด 

บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในหมู๋บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ

ประชาชน

เยาวชนห่างไกลยา

เสพติด

อบต.ส้า

พะเนียง

4 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา ให้ประชาชนได้ออกก้าลังกาย จัดหาอุปกรณ์กีฬาแจกให้หมู่บ้าน 80,000       80,000      80,000      80,000      80,000       จ้านวนการจัดซื อ ประชาชนมีการออก

กังกายเพ่ิมขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านฝางหมู่ท่ี 2

5 โครงการก่อสร้างลานกีฬา

เอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ออกก้าลัง

กาย บ้านฝาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการออกก้าลังกายขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 15 เซนติเมตร200,000      200,000    200,000    200,000    200,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีสถานท่ีออก

ก้าลังกาย

อบต.ส้า

พะเนียง

6 โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด 

บ้าฝาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในหมู๋บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ

ประชาชน

เยาวชนห่างไกลยา

เสพติด

อบต.ส้า

พะเนียง

7 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา บ้านฝาง

หมู่ท่ี 2

ให้ประชาชนได้ออกก้าลังกาย จัดหาอุปกรณ์กีฬาแจกให้หมู่บ้าน 80,000       80,000      80,000      80,000      80,000       จ้านวนการจัดซื อ ประชาชนมีการออก

กังกายเพ่ิมขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

145

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ผ 02.1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านส าพะเนียง หมู่ท่ี 3

8 โครงการก่อสร้างลานกีฬา

เอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ออกก้าลัง

กาย บ้านส้าพะเนียง หมู่ท่ี 3

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการออกก้าลังกายขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 30 เมตร 

หนา 15 เซนติเมตร

200,000      200,000    200,000    200,000    200,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีสถานท่ีออก

ก้าลังกาย

อบต.ส้า

พะเนียง

9 โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด 

บ้านส้าพะเนียง  หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในหมู๋บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ

ประชาชน

เยาวชนห่างไกลยา

เสพติด

อบต.ส้า

พะเนียง

10 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา บ้านส้า

พะเนียง หมู่ท่ี 3

ให้ประชาชนได้ออกก้าลังกาย จัดหาอุปกรณ์กีฬาแจกให้หมู่บ้าน 80,000       80,000      80,000      80,000      80,000       จ้านวนการจัดซื อ ประชาชนมีการออก

กังกายเพ่ิมขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4

11 โครงการก่อสร้างลานกีฬา

เอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ออกก้าลัง

กาย บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการออก

ก้าลังกาย

ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 30 เมตร 

หนา 15 เซนติเมตร

200,000      200,000    200,000    200,000    200,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีสถานท่ีออก

ก้าลังกาย

อบต.ส้า

พะเนียง

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ล้าห้วยหัว

ตลาด บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กว้าง  34เมตร  ยาว104 เมตร ลึก 

1.60 เมตร

200,000      200,000    200,000    200,000    200,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

มีน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบต.ส้า

พะเนียง

13 โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด 

บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในหมู๋บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ

ประชาชน

เยาวชนห่างไกลยา

เสพติด

อบต.ส้า

พะเนียง

14 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา บ้านหัว

ตลาด หมู่ท่ี 4

ให้ประชาชนได้ออกก้าลังกาย จัดหาอุปกรณ์กีฬาแจกให้หมู่บ้าน 80,000       80,000      80,000      80,000      80,000       จ้านวนการจัดซื อ ประชาชนมีการออก

กังกายเพ่ิมขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

146
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง

งบประมาณ

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



ผ 02.1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5

15 โครงการก่อสร้างลานกีฬา

เอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ออกก้าลัง

กาย บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการออก

ก้าลังกาย

ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 30 เมตร 

หนา 15 เซนติเมตร

200,000      200,000    200,000    200,000    200,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีสถานท่ีออก

ก้าลังกาย

อบต.ส้า

พะเนียง

16 โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด 

บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในหมู๋บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ

ประชาชน

เยาวชนห่างไกลยา

เสพติด

อบต.ส้า

พะเนียง

17 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา บ้าน

หนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5

ให้ประชาชนได้ออกก้าลังกาย จัดหาอุปกรณ์กีฬาแจกให้หมู่บ้าน 80,000       80,000      80,000      80,000      80,000       จ้านวนการจัดซื อ ประชาชนมีการออก

กังกายเพ่ิมขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

18 โครงการก่อสร้างลานกีฬา

เอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ออกก้าลัง

กาย บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการออก

ก้าลังกาย

ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 30 เมตร 

หนา 15 เซนติเมตร

200,000      200,000    200,000    200,000    200,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีสถานท่ีออก

ก้าลังกาย

อบต.ส้า

พะเนียง

19 โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด 

บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในหมู๋บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ

ประชาชน

เยาวชนห่างไกลยา

เสพติด

อบต.ส้า

พะเนียง

20 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา บ้าน

ตะคร้อ หมู่ท่ี 6

ให้ประชาชนได้ออกก้าลังกาย จัดหาอุปกรณ์กีฬาแจกให้หมู่บ้าน 80,000       80,000      80,000      80,000      80,000       จ้านวนการจัดซื อ ประชาชนมีการออก

กังกายเพ่ิมขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

147

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง

งบประมาณ

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



ผ 02.1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านส าพะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7

21 โครงการก่อสร้างลานกีฬา

เอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ออกก้าลัง

กาย บ้านส้าพะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการออก

ก้าลังกาย

ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 30 เมตร 

หนา 15 เซนติเมตร

200,000      200,000    200,000    200,000    200,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีสถานท่ีออก

ก้าลังกาย

อบต.ส้า

พะเนียง

22 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงแท่น 

บ้านส้าพะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กว้าง  34เมตร  ยาว104 เมตร ลึก 

1.60 เมตร

200,000      200,000    200,000    200,000    200,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

มีน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบต.ส้า

พะเนียง

23 โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด 

บ้านส้าพะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้เยาวชนห่างไกลยาเสพ

ติด

จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในหมู๋บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ

ประชาชน

เยาวชนห่างไกลยา

เสพติด

อบต.ส้า

พะเนียง

24 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา บ้านส้า

พะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7

ให้ประชาชนได้ออกก้าลังกาย จัดหาอุปกรณ์กีฬาแจกให้หมู่บ้าน 80,000       80,000      80,000      80,000      80,000       จ้านวนการจัดซื อ ประชาชนมีการออก

กังกายเพ่ิมขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านซาด หมู่ท่ี 8

25 โครงการก่อสร้างลานกีฬา

เอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ออกก้าลัง

กาย บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการออก

ก้าลังกาย

ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 30 เมตร 

หนา 15 เซนติเมตร

200,000      200,000    200,000    200,000    200,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีสถานท่ีออก

ก้าลังกาย

อบต.ส้า

พะเนียง

26 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บุ่งไทร บ้าน

ซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กว้าง  34เมตร  ยาว104 เมตร ลึก 

1.60 เมตร

200,000      200,000    200,000    200,000    200,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

มีน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบต.ส้า

พะเนียง

148

งบประมาณ

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)



ผ 02.1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านซาด หมู่ท่ี 8

27 โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด 

บ้านซาด  หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในหมู๋บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ

ประชาชน

เยาวชนห่างไกลยา

เสพติด

อบต.ส้า

พะเนียง

28 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา บ้านซาด 

หมู่ท่ี 8

ให้ประชาชนได้ออกก้าลังกาย จัดหาอุปกรณ์กีฬาแจกให้หมู่บ้าน 80,000       80,000      80,000      80,000      80,000       จ้านวนการจัดซื อ ประชาชนมีการออก

กังกายเพ่ิมขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

29 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองกรด 

บ้านซาด  หมู่ท่ี 8

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กว้าง  34เมตร  ยาว104 เมตร ลึก 

1.60 เมตร

200,000      200,000    200,000    200,000    200,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

มีน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านหวาย หมู่ท่ี 9

30 โครงการก่อสร้างลานกีฬา

เอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ออกก้าลัง

กาย บ้านหวาย หมู่ท่ี 9

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการออก

ก้าลังกาย

ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 30 เมตร 

หนา 15 เซนติเมตร

200,000      200,000    200,000    200,000    200,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีสถานท่ีออก

ก้าลังกาย

อบต.ส้า

พะเนียง

31 โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด 

บ้านหวาย หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้เยาวชนห่างไกลยาเสพ

ติด

จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในหมู๋บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ

ประชาชน

เยาวชนห่างไกลยาเสพติด อบต.ส้า

พะเนียง

32 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา บ้านหวาย

 หมู่ท่ี 9

ให้ประชาชนได้ออกก้าลังกาย จัดหาอุปกรณ์กีฬาแจกให้หมู่บ้าน 80,000       80,000      80,000      80,000      80,000       จ้านวนการจัดซื อ ประชาชนมีการออก

กังกายเพ่ิมขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านโนนไผ่ หมู่ท่ี 10

33 โครงการก่อสร้างลานกีฬา

เอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ออกก้าลัง

กาย บ้านโนนไผ่หมู่ท่ี 10

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการออกก้าลังกายขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 30 เมตร 

หนา 15 เซนติเมตร

200,000      200,000    200,000    200,000    200,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีสถานท่ีออก

ก้าลังกาย

อบต.ส้า

พะเนียง

149

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)



ผ 02.1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านโนนไผ่ หมู่ท่ี 10

34 โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด 

บ้านโนนไผ่ หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในหมู๋บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ

ประชาชน

เยาวชนห่างไกลยา

เสพติด

อบต.ส้า

พะเนียง

35 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา บ้านโนน

ไผ่ หมู่ท่ี 10

ให้ประชาชนได้ออกก้าลังกาย จัดหาอุปกรณ์กีฬาแจกให้หมู่บ้าน 80,000       80,000      80,000      80,000      80,000       จ้านวนการจัดซื อ ประชาชนมีการออก

กังกายเพ่ิมขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านเก่า หมู่ท่ี 11

36 โครงการก่อสร้างลานกีฬา

เอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ออกก้าลัง

กาย บ้านเก่า หมู่ท่ี 11

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการออก

ก้าลังกาย

ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 30 เมตร 

หนา 15 เซนติเมตร

200,000      200,000    200,000    200,000    200,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีสถานท่ีออก

ก้าลังกาย

อบต.ส้า

พะเนียง

37 โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด 

บ้านเก่า หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้เยาวชนห่างไกลยาเสพ

ติด

จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในหมู๋บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ

ประชาชน

เยาวชนห่างไกลยา

เสพติด

อบต.ส้า

พะเนียง

38 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา บ้านเก่า 

หมู่ท่ี 11

ให้ประชาชนได้ออกก้าลังกาย จัดหาอุปกรณ์กีฬาแจกให้หมู่บ้าน 80,000       80,000      80,000      80,000      80,000       จ้านวนการจัดซื อ ประชาชนมีการออก

กังกายเพ่ิมขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านหนองบัวน้อย หมู่ท่ี 12

39 โครงการก่อสร้างลานกีฬา

เอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ออกก้าลัง

กาย บ้านหนองบัวน้อย หมู่ท่ี 12

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการออกก้าลังกายขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 30 เมตร 

หนา 15 เซนติเมตร

200,000      200,000    200,000    200,000    200,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ชุมชนมีสถานท่ีออก

ก้าลังกาย

อบต.ส้า

พะเนียง

150

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ



ผ 02.1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านหนองบัวน้อย หมู่ท่ี 12

40 โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด 

บ้านหนองบัวน้อย หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในหมู๋บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ

ประชาชน

เยาวชนห่างไกลยา

เสพติด

อบต.ส้า

พะเนียง

41 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา บ้าน

หนองบัวน้อย หมู่ท่ี 12

ให้ประชาชนได้ออกก้าลังกาย จัดหาอุปกรณ์กีฬาแจกให้หมู่บ้าน 80,000       80,000      80,000      80,000      80,000       จ้านวนการจัดซื อ ประชาชนมีการออก

กังกายเพ่ิมขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

151

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง

งบประมาณ

(พ.ศ.2566-2570)

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ผ 02.1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านคู

1 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีตจากสามแยกบ้านส้า

พะเนียง ถึงบ้านเสว  บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.05

 ม.

6,000,000   6,000,000  6,000,000  6,000,000  6,000,000   จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านฝาง หมู่ท่ี 2

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน

นางสมศักด์ิถึงคลองโคกสูง บ้านฝาง 

หมู่ท่ี 2

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. หนา 0.10 ม. 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นข้าง 

รร.บ้านฝาง บ้านฝาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

กว้าง 4 ม. บาว 310 ม. หนา 0.10 ม. 496,000 496,000 496,000 496,000 496,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

4 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุก

 จากนานางเหรียญถึงป่าสาธารณโคก

สูง บ้านฝาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

ถนนดินกว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. สูง

 1 ม. ถนนหินคลุก กว้าง 6 ม. ยาว 

3,000 ม. หนา 0.10 ม.

7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

5 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุก 

จากนานางอวนเช่ือมถนนหนองหญ้าขาว

 - โนนไผ่ บ้านฝาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

ถนนดินกว้าง 6 ม. ยาว 1,100 ม. สูง

 1 ม. ถนนหินคลุก กว้าง 6 ม. ยาว 

1,100 ม. หนา 0.10 ม.

2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนานา

งอวนเช่ือมถนนหนองหญ้าขาว - โนน

ไผ่ บ้านฝาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

ถนนคสล.กว้าง  6 ม. ยาว 1,100 ม.

 หนา 0.10 ม.

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

152

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

งบประมาณ

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



ผ 02.1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านฝาง หมู่ท่ี 2

7 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านฝาง ถึงบ้าน

โนนไผ่ บ้านฝาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.05

 ม.

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

8 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต จากหน้าวัด ถึงหน้า 

รร.บ้านฝาง บ้านฝาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

กว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. หนา 0.05 ม. 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

9 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. เส้นทิศ

เหนือวัดบ้านฝาง บ้านฝาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

กว้าง 3 ม. ยาว270 ม. หนา 0.10 ม. 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านส าพะเนียง หมู่ท่ี 3

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากศาลา

แดงถึงคลองหนองเรือ (ต่อของเดิม) 

บ้านส้าพะเนียง หมู่ท่ี 3

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

กว้าง 5 ม. ยาว 2,300  ม. หนา 

0.15 ม. ช่วงท่ี 2 กว้าง 3 ยาว 2,300

 ม. หนา 0.10 ม.

4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนาน

นายโชค ถึงนานายชิต ติดเขตนางร้า 

บ้านส้าพะเนียง หมู่ท่ี 3

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

กว้าง 4 ม. ยาว 1,050  ม. หนา 

0.10 ม.

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

12 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุก

 จาก นานางป่ินถึงนา ผญ.ฉัตร บ้าน

ส้าพะเนียง หมู่ท่ี 3

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

ถนนดินกว้าง 4 ม. ยาว 950  ม. สูง 

1 ม. ถนนหินคลุก กว้าง 4 ยาว 950

 ม. หนา 0.10 ม.

3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

152

งบประมาณ

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



ผ 02.1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านส าพะเนียง หมู่ท่ี 3

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน

นางช่ืน ถึงบ้านนางพัน บ้านส้าพะเนียง

 หมู่ท่ี 3

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

กว้าง 4 ม. ยาว 235 ม. หนา 0.10 ม. 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

14 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมหิน

คลุกต่อของเดิม จากโนนกุ่มถึงคลอง

ขวาง บ้านส้าพะเนียง หมู่ท่ี 3

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

ถนนดินกว้าง 3 ม. ยาว 2,300 ม. สูง

 0.50 ม. ถนนหินคลุกกว้าง 3 ม. 

ยาว 2,300 ม. หนา 0.10 ม.

5,520,000 5,520,000 5,520,000 5,520,000 5,520,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

15 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมหิน

คลุกจากนานายมัดถึงนานายสุชิน 

บ้านส้าพะเนียง หมู่ท่ี 3

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

ถนนดินกว้าง 4 ม. ยาว  235 ม. สูง 

0.50 ม. ถนนหินคลุกกว้าง 4 ม. ยาว

 235 ม. หนา 0.10 ม.

752,000 752,000 752,000 752,000 752,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5

16 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต จากทางเข้าหมู่บ้าน

หนองหญ้าขาว ถึงสามแยกศาลปู่ตา

บ้านตะคร้อ แยกเข้าสายกลางหมู่บ้าน

บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

กว้าง 5 ม. ยาว 2,130 ม. หนา 0.05

 ม.

4,260,000 4,260,000 4,260,000 4,260,000 4,260,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง
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4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



ผ 02.1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5

17 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกบ้าน

นายนเรศ ถึงส่ีแยกบ้านนายสงวน แยก

ไปบ้านนางนวล ถึง สามแยกบ้านนาย

สุวรรณ แยกซอยบ้านนนางหลอดถึง

ศาลปู่ตา บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

กว้าง 4 ม. ยาว 980 ม. หนา 0.05 ม. 4,260,000 4,260,000 4,260,000 4,260,000 4,260,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสาย

กลางบ้านต่อของเดิม ถึงคลองท้าย

หมู่บ้าน แยกบ้านนายจั น บ้านหนอง

หญ้าขาว หมู่ท่ี 5

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

กว้าง 5 ม. ยาว 812  ม. หนา 0.15 

ม.

2,436,000 2,436,000 2,436,000 2,436,000 2,436,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสาม

แยกบ้านนางต้าง ถึงสายหนองเต็ง 

พร้อมเสริมดิน บ้านหนองหญ้าขาว 

หมู่ท่ี 5

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

กว้าง 5 ม. ยาว 555  ม. หนา 0.15 

ม. พร้อมวางท่อ 1 จุด

1,655,000 1,655,000 1,655,000 1,655,000 1,655,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบสระ

หนองหญ้าขาว แยกไปนานายสอน  

พร้อมเสริมดิน บ้านหนองหญ้าขาว 

หมู่ท่ี 5

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

กว้าง 5 ม. ยาว 1,180  ม. หนา 

0.15 ม.

3,540,000 3,540,000 3,540,000 3,540,000 3,540,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง
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โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

วัตถุประสงค์ท่ี งบประมาณ

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง



ผ 02.1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากศาลปู่

ตาถึงถนนลาดยาง นานายเรียบติดเขต

วังหิน พร้อมเสริมดิน บ้านหนองหญ้า

ขาว หมู่ท่ี 5

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

กว้าง 5 ม. ยาว 1,250  ม. หนา 

0.15 ม. พร้อมวางท่อ 1 จุด

3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากศาลปู่

ตาแยกนานายสมพร ถึงหนองขนุน 

เขตวังหิน พร้อมเสริมดิน บ้านหนอง

หญ้าขาว หมู่ท่ี 5

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

กว้าง 4 ม. ยาว 1,250  ม. หนา 

0.15 ม.

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากแยก

นานายบัวกลาง ถึงส่ีแยกนานางสายบัว

 พร้อมเสริมดิน บ้านหนองหญ้าขาว 

หมู่ท่ี 5

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

กว้าง 4 ม. ยาว 1,230  ม. หนา 

0.15 ม.

2,952,000 2,952,000 2,952,000 2,952,000 2,952,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี  6  

24 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.แยกบ่าน

นางส้ารวย ทองรอด ถึงคลอง บ้าน

ตะคร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

กว้าง 4  ม.ยาว  455   ม. หนา0.10

 ม.

910,000      910,000    910,000    910,000    910,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกบ้าน

นางด้วง ศรีมหาพรม บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี

 6

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

กว้าง 4  ม.ยาว  150   ม. หนา0.10

 ม.

300,000      300,000    300,000    300,000    300,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



ผ 02.1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี  6  

26 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบโคก

หนองเต็ง บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

กว้าง 5  ม.ยาว  1,460   ม. หนา

0.10 ม.

4,380,000 4,380,000 4,380,000 4,380,000 4,380,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบโคก

หนองเต็ง บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

กว้าง 5  ม.ยาว  1,460   ม. หนา

0.10 ม.

3,650,000 3,650,000 3,650,000 3,650,000 3,650,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากแยก

บ้านโนนไผ่ถึงบ้านเก่า (ถนนประดู่) 

บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

กว้าง 5  ม.ยาว  3,300   ม. หนา

0.10 ม.

8,250,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

29 โครงการก่อสร้างถนหินคลุกจากคลอง

(นานายอาจ  สรสิทธ์ิ )ถึงสวนนายเสรี 

 สงสุระ บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

กว้าง 5  ม.ยาว  1,000   ม. หนา

0.10 ม.

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากคลอง

(นานายอาจ  สรสิทธ์ิ) ถึง สวนนายเสรี

  สงสุระ บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

กว้าง 5  ม.ยาว  1,000   ม. หนา

0.10 ม.

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

31 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมหิน

คลุกจากโคกหนองเต็ง จุดนานายอาจ 

 สรสิทธ์ิ ถึง คลอง  บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

ถนนดินกว้าง 5  ม.ยาว  500   ม. 

หนา0.50 ม. ถนนหินคลุกกว้าง 5 ม

 . ยาว 500 หนา 0.10 ม.

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



ผ 02.1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี  6  

32 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุก

(เหนือคลอง)จากแยกบ้านโนนไผ่ ถึง 

โนนประดู่ บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

ถนนดินกว้าง 4  ม.ยาว  2,000  ม. 

หนา0.50 ม. ถนนหินคลุกกว้าง 5 ม

 . ยาว 2,000 หนา 0.10 ม.

4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

33 โครงการก่อสร้างถนหินคลุกจากบ้าน

นางหว้า  แดงศรี ถึง โคกสูง บ้าน

ตะคร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

 ถนนหินคลุกกว้าง 5 ม . ยาว 380 

หนา 0.10 ม.

1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

34 โครงการก่อสร้าง คสล.จากบ้านนาง

หว้า  แดงศรี ถึง โคกสูง บ้านตะคร้อ 

หมู่ท่ี 6

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

 ถนนหินคลุกกว้าง 5 ม . ยาว 380 

หนา 0.10 ม.

1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

35 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.แยกบ่าน

นางส้ารวย ทองรอด ถึงคลอง (ต่อ

ของเดิม) บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

กว้าง 4  ม.ยาว  150   ม. หนา0.10

 ม.

300,000      300,000    300,000    300,000    300,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านส าพะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน

นายพัน เกิดโมลี ถึงบ้าน น.ส.รุ่งนภา 

(ต่อของเดิม) บ้านส้าพะเนียงใหม่ หมู่ท่ี

 7

เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่ง

กว้าง 3  ม.ยาว 360 ม. หนา 0.10 ม. 540,000      540,000    540,000    540,000    540,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

158
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



ผ 02.1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านส าพะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนา

นายน้อม ช่างเกวียน ถึงบึงแท่น บ้าน

ส้าพะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง  4 ม.  ยาว  408  ม,หนา 

0.10 ม.

816,000      816,000    816,000    816,000    816,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

38 โครงการก่อสร้างถนนดินหร้อมหินคลุก

 จากสามแยกนานายยวง เสริมนอก 

ถึงถนนประดู่ บ้านส้าพะเนียงใหม่ หมู่

ท่ี 7

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง  4 ม.  ยาว  350  ม. หนา 

0.10 ม. พร้อมวางท่อ 2 จุด

980,000      980,000    980,000    980,000    980,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

39 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอ

นกรีตรอบบึงแท่น (ต่อของเดิม) บ้าน

ส้าพะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง  5  ม. ยาว  800   ม. หนา 

0.05 ม.

1,600,000   1,600,000  1,600,000  1,600,000  1,600,000   จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

40 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล้าห้วย

ส้าพะเนียง บ้านส้าพะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง  5  ม.  ยาว  30   ม. 8,840,000   8,840,000  8,840,000  8,840,000  8,840,000   จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านซาด หมู่ท่ี 8

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากศาลปู่

ตาถึงแก้มลิงบุ่งไทร บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไปมากว้าง  4  ม.  ยาว 1,600   ม. หนา 

0.15 ม.

3,840,000   3,840,000  3,840,000  3,840,000  3,840,000   จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

159
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



ผ 02.1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านซาด หมู่ท่ี 8

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหนอง

ทะยุง ถึงถนนเจนจบทิศ บ้านซาด หมู่

ท่ี 8

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง  4  ม.  ยาว 180   ม. หนา 

0.15 ม. พร้อมวางท่อ จ้านวน 1 จุด

360,000      360,000    360,000    360,000    360,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน

สน่ัน เสียนนอก ถึงบ้านนางบุษยามาศ 

เสียนนอก บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง  4  ม.  ยาว 80   ม. หนา 

0.10 ม.

160,000      160,000    160,000    160,000    160,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน

นางเท่ียง ไพรณรินทร์ ถึงคลองเหมือง

สาธารณะ บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง  4  ม.  ยาว 120   ม. หนา 

0.10 ม. พร้อมวางท่อ 1 จุด

240,000      240,000    240,000    240,000    240,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน

นายสุชาติ ระไหวนอก ถึง บ้านนายชั น

 มาไสไพร บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง  3  ม.  ยาว 70   ม. หนา 

0.10 ม.

105,000      105,000    105,000    105,000    105,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากคลอง

ขวาง ถึงนานางสาคร ช่างเกวียน บ้าน

ซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง  4  ม.  ยาว 150   ม. หนา 

0.10 ม. พร้อมวางท่อ 1 จุด

300,000      300,000    300,000    300,000    300,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบอ่าง

เก็บน ้าแก้มลิงบุ่งไทร บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง  5  ม.  ยาว  2,500  ม. หนา 

0.15 ม.

7,500,000   7,500,000  7,500,000  7,500,000  7,500,000   จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

160
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



ผ 02.1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านซาด หมู่ท่ี 8

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน

นางปราณีต ถึงคลองกุดวิชิต บ้านซาด

 หมู่ท่ี 8

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไปมากว้าง  4  ม.  ยาว  730  ม. หนา 

0.10 ม.

1,460,000   1,460,000  1,460,000  1,460,000  1,460,000   จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนานาย

เซ็ง วินชะชัย ถึงนานายชั น มาไสไพร 

บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง  4  ม.  ยาว 480  ม. หนา 

0.10 ม. พร้อมวางท่อ 2 จุด

960,000      960,000    960,000    960,000    960,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนา

นายแรม นาสวาสด์ิ ถึงบ้านนานางบุญ

เตียง เส้นคลองเหมือง บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง  3  ม.  ยาว 800  ม. หนา 

0.10 ม. พร้อมวางท่อ 2 จุด

1,200,000   1,200,000  1,200,000  1,200,000  1,200,000   จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

51 โครงการปรับปรุงถนนดิน เสริมหิน

คลุก จากคลองขวางถึงนานางสาคร 

ช่างเกวียน บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

ถนนดินกว้าง  4 ม.  ยาว 2,000  ม.

 สูง 1 ม. ถนนหินคลุก กว้าง 4 ม. 

ยาว 2,000 ม. หนา 0.10  พร้อม

วางท่อ 2 จุด

4,800,000   4,800,000  4,800,000  4,800,000  4,800,000   จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

52 โครงการปรับปรุงถนนดิน เสริมหิน

คลุก จากนานางปราณี ถึง คลองวิชิต 

 บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

ถนนดินกว้าง  4 ม.  ยาว 730  ม. 

สูง 1 ม. ถนนหินคลุก กว้าง 4 ม. 

ยาว 730  ม. หนา 0.10  พร้อมวาง

ท่อ 2 จุด

1,752,000   1,752,000  1,752,000  1,752,000  1,752,000   จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



ผ 02.1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านหวาย  หมู่ท่ี 9

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน

นายสุทัศน์ ทินอก ถึงสุดซอยจดถนน 

คสล. (ต่อของเดิม) บ้านหวาย หมู่ท่ี 9

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง  5  ม.  ยาว  115  ม. หนา 

0.15 ม.

345,000      345,000    345,000    345,000    345,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

54 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากแยก

นานางสวาสด์ิถึงโนนดุม บ้านหวาย 

หมู่ท่ี 9

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

ถนนหินคลุกกว้าง  4  ม.  ยาว  

1,000 ม. หนา 0.10 ม.

2,400,000   2,400,000  2,400,000  2,400,000  2,400,000   จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

55 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากศาลปู่

ตาถึงโรงปุ๋ย ต่อไปถึงหนองจิก บ้าน

หวาย หมู่ท่ี 9

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง  5  ม.  ยาว 1,400  ม. หนา 

0.15 ม.

4,200,000   4,200,000  4,200,000  4,200,000  4,200,000   จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

56 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้าน

นายสมพงษ์ ถึงบ้านแม่เอ่ียม ประดิษฐ

จา บ้านหวาย หมู่ท่ี 9

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง  3  ม.  ยาว 100  ม. หนา 

0.10 ม.

150,000      150,000    150,000    150,000    150,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

57 โครงการก่อสร้างถนนคสลซอยบ้าน

พ่อคูณ ถึงบ้านนางปุ่น ทินอก บ้าน

หวาย หมู่ท่ี 9

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง  3  ม.  ยาว 56  ม. หนา 0.10

 ม.

84,000       84,000      84,000      84,000      84,000       จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

58 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้าน

แม่ลอย สรสิทธ์ิ ถึงสระหนองหวาย 

บ้านหวาย หมู่ท่ี 9

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง  3  ม.  ยาว 152  ม. หนา 

0.10 ม.

228,000      228,000    228,000    228,000    228,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง
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(พ.ศ.2566-2570)
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งบประมาณ



ผ 02.1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านหวาย หมู่ท่ี 9

59 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากทาง

โค้งสวนนางละมุล ถึงสระนายชัย 

จริงพิมาย ทางไปบ้านเก่า หมู่ท่ี 11 

บ้านหวาย หมู่ท่ี 9

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง  5  ม.  ยาว 126  ม. หนา 

0.15 ม. พร้อมหินคลุกไหล่ทาง

378,000      378,000    378,000    378,000    378,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

60 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากสวน

นายมงคล ถึง สระนายด้ารงค์ จน ถน

นคสล.ของเดิม บ้านหวาย หมู่ท่ี 9

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง  3  ม.  ยาว 430 ม. หนา 

0.15 ม. พร้อมหินคลุกไหล่ทาง

774,000      774,000    774,000    774,000    774,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

61 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. ด้วย

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากถนนเจบทิศ

 ทางเข้าบ้านหวาย ถึง สะพานล้าห้วย

ส้าพะเนียง บ้านหวาย หมู่ท่ี 9

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง  5  ม.  ยาว 2,000 ม. หนา 

0.10 ม.

4,000,000   4,000,000  4,000,000  4,000,000  4,000,000   จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านโนนไผ่ หมู่ท่ี 10

62 โครงการขยายไหล่ทางจากบ้านโนนไผ่

ถึงบ้านตะคร้อ บ้านโนนไผ่ หมู่ท่ี 10

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

ขยายไหล่ทางพร้อมหินคลุก ข้างละ 

1 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.10 ม.

1,200,000   1,200,000  1,200,000  1,200,000  1,200,000   จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

63 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากศาลา 

SML ถึง หนองระหันตาโท บ้านโนนไผ่

 หมู่ท่ี 10

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง  4   ม.  ยาว 500 ม. หนา 

0.10 ม.

1,000,000   1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000   จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง
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ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



ผ 02.1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านโนนไผ่ หมู่ท่ี 10

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน

นางชฎาบุญ ถึงบ้านนางสนิท บ้านโนน

ไผ่ หมู่ท่ี 10

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง  6  ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15

 ม.

360,000      360,000    360,000    360,000    360,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านเก่า หมู่ท่ี 11

65 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสาม

แยกกลางบ้านถึงถนนประดู่ รอบ

หมู่บ้าน บ้านเก่า หมู่ท่ี 11

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง  5  ม. ยาว 600 ม. หนา 0.15

 ม.

1,800,000   1,800,000  1,800,000  1,800,000  1,800,000   จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

66 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมหิน

คลุกรอบโนนดุม นานายประวัติ 

แจนพิมาย ถึงนานางกัญญา พืช

ทองหลาง บ้านเก่า หมู่ท่ี 11

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

ถนนดินกว้าง  5  ม. ยาว 1,000 ม.

สูง 0.50 ถนนหินคลุกกว้าง 5 ม. 

ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.

3,000,000   3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000   จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

67 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบโนน

ดุม นานายประวัติ แจนพิมาย ถึงนา

นางกัญญา พืชทองหลาง บ้านเก่า หมู่

ท่ี 11

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง  5  ม. ยาว 1,000 ม. หนา 

0.15 ม.

3,000,000   3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000   จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

68 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุก

 จากบ้านนางสมหมาย ชมช่ืน ถึง 

บ้านนายบุญธรรม เจริญเกษ บ้านเก่า 

หมู่ท่ี 11

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

ถนนดินกว้าง  5  ม. ยาว 150 ม. สูง

 0.50 ม. ถนนหินคลุกกว้าง 5 ม. 

ยาว 150 ม. หนา 0.10 ม.

450,000      450,000    450,000    450,000    450,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง
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ผ 02.1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านเก่า หมู่ท่ี 11

69 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน

นางสมหมาย ชมช่ืน ถึง บ้านนายบุญ

ธรรม เจริญเกษ บ้านเก่า หมู่ท่ี 11

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. 450,000      450,000    450,000    450,000    450,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

70 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากนา

แยกไปบ้านนางแย้ม หมายกลาง  บ้าน

เก่า หมู่ท่ี 11

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 5 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. 150,000      150,000    150,000    150,000    150,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

71 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน

นายปุ่น  ถึงสวนนายวุฒิกร กุลศรี 

เรียบล้าห้วยส้าพะเนียง บ้านเก่า หมู่ท่ี

 11

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม. 2,400,000   2,400,000  2,400,000  2,400,000  2,400,000   จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านหนองบัวน้อย หมู่ท่ี 12

72 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน

นางติงถึงบ่อแดง บ้านหนองบัวน้อย 

หมู่ท่ี 12

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 4 ม. ยาว 230 ม. หนา 0.10 ม. 460,000      460,000    460,000    460,000    460,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

73 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน

นายพรมถึงบ่อแดง บ้านหนองบัวน้อย

 หมู่ท่ี 12

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.10 ม. 800,000      800,000    800,000    800,000    800,000     จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้า

พะเนียง

165

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



ผ 02.1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านฝาง หมู่ท่ี 2

1 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมเคร่ือง

ขยายเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 

บ้านฝาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้

ชาวบ้านได้รับรู้

ปรับปรุงและซ่อมแซมเคร่ืองขยาย

เสียง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับรู้

ข่าวสารได้ทัน

เหตุการณ์

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5

2 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมเคร่ือง

ขยายเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 

บ้านหนองหญ้าขาว  หมู่ท่ี 5

เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้

ชาวบ้านได้รับรู้

ปรับปรุงและซ่อมแซมเคร่ืองขยาย

เสียง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับรู้

ข่าวสารได้ทัน

เหตุการณ์

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านหวาย หมู่ท่ี 9

3 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมเคร่ือง

ขยายเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 

บ้านหวาย  หมู่ท่ี 9

เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้

ชาวบ้านได้รับรู้

ปรับปรุงและซ่อมแซมเคร่ืองขยาย

เสียง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับรู้

ข่าวสารได้ทัน

เหตุการณ์

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านโนนไผ่ หมู่ท่ี 10

4 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมเคร่ือง

ขยายเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 

บ้านโนนไผ่  หมู่ท่ี 10

เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้

ชาวบ้านได้รับรู้

ปรับปรุงและซ่อมแซมเคร่ืองขยาย

เสียง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับรู้

ข่าวสารได้ทัน

เหตุการณ์

อบต.ส้า

พะเนียง

บ้านเก่า หมู่ท่ี 11

5 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมเคร่ือง

ขยายเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้าน

เก่า  หมู่ท่ี 11

เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้

ชาวบ้านได้รับรู้

ปรับปรุงและซ่อมแซมเคร่ืองขยาย

เสียง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับรู้

ข่าวสารได้ทัน

เหตุการณ์

อบต.ส้า

พะเนียง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



ผ 02.1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

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

บ้านหนองบัวน้อย หมู่ท่ี 12

6 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมเคร่ือง

ขยายเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 

บ้านหนองบัวน้อย หมู่ท่ี 12

เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้

ชาวบ้านได้รับรู้

ปรับปรุงและซ่อมแซมเคร่ืองขยาย

เสียง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนของการ

ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับรู้

ข่าวสารได้ทัน

เหตุการณ์

อบต.ส้า

พะเนียง

167
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

อบต.ส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง

งบประมาณ



ผ 02.2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวพระราชด าริ

1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ

1.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการขุดคลองลอยส่งน ้าจากห้วยยาง
ถึงคูประตีน บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือส่งน ้าเข้าสู่สระประปา
หมู่บ้าน เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ใน
การอุปโภคและการเกษตร

กว้าง 0.70 ม. ยาว 1,000 ม. 
ลึก 50 ซม.

570,000       570,000      570,000        570,000      570,000      จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร

 สถ/จว.นม 
 อ่ืนๆ

2 โครงการขุดลอกคลองโคกสูงพร้อมขน
ย้ายดิน บ้านฝาง หมูท่ี 2

เพ่ือเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตรและ
เล่ียงสัตว์

กว้าง 15 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก
 3 ม. ปริมาณดินขุด 45,000 
ลบ.ม.

1,350,000     1,350,000   1,350,000     1,350,000    1,350,000   จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการเกษตรและ
เลี ยงสัตว์

 สถ/จว.นม 
 อ่ืนๆ

3 โครงการขุดลอกล้าห้วยหัวตลาดถึงบ้าน
ฝาง บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในการอุปโภค
บริโภค

กว้าง 40 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก
 3 ม. ปริมาณดินขุด 120,000 
ลบ.ม.

4,800,000     4,800,000   4,800,000     4,800,000    4,800,000   จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร

 สถ/จว.นม 
 อ่ืนๆ

4 โครงการก่อสร้างคลอง คสล.จากศาลปู่
ตาถึงคลองขวาง บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร
และเลี ยงสัตว์

กว้าง 2 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 1
 ม. ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดิน
ไม่น้อยกว่า  64,000 ลบ.ม.

2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการเกษตรและ
เลี ยงสัตว์

 สถ/จว.นม 
 อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน

งบประมาณ

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน



ผ 02.2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวพระราชด าริ

1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ

1.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

5 โครงการขุดลอกหนองกรด พร้อมขนย้าย
ดิน บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร

กว้าง 25 ม. ยาว 360 ม.ลึก 
1.50 ม.ปริมาณดินขุด 13,500
 ลบ.ม.

540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคบริโภค  สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

6 โครงการขุดลอกหนองเรือ พร้อมขนย้าย
ดิน บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร

กว้าง 20 ม. ยาว 360 ม. ลึก 
1.50 ม. ปริมาณดินไม่น้อยกว่า
 10,800 ลบ.ม.

500,000       500,000      500,000        500,000      500,000      จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคบริโภค
และเกษตร

 สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ

7 โครงการขุดลอกคลองเหมืองสาธารณะ 
บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร
และเลี ยงสัตว์

กว้าง 10 ม. ยาว 1,500 ม. ลึก
 1 ม. ปริมาณดินขุด 15,000 
ลบ.ม.

600,000       600,000      600,000        600,000      600,000      จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการเกษตรและ
เลี ยงสัตว์

 สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ

8 โครงการขุดลอกคลองขวางถึงคลองวิชิต 
บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร
และเลี ยงสัตว์

กว้าง 10 ม. ยาว 1,600 ม. ลึก
 1 ม. ปริมาณดินขุด 16,000 
ลบ.ม.

640,000       640,000      640,000        640,000      640,000      จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการเกษตรและ
เลี ยงสัตว์

 สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ

9 โครงการขุดลอกหนองกัน บ้านหวาย หมู่
ท่ี 9

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร
และเลี ยงสัตว์

กว้าง 50 ม. ยาว 500 ม. ลึก 2
 ม. ปริมาณดินขุด 50,000 
ลบ.ม.

2,000,000     2,000,000   2,000,000     2,000,000    2,000,000   จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการเกษตรและ
เลี ยงสัตว์

 สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน

งบประมาณ



ผ 02.2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวพระราชด าริ

1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ

1.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

9 โครงการขุดลอกหนองระหันตาโท บ้าน
โนนไผ่ หมู่ท่ี 10

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร
และเลี ยงสัตว์

กว้าง 30 ม. ยาว 330 ม. ลึก 2
 ม. ปริมาณดินขุด 19,800 
ลบ.ม.

792,000 792,000 792,000 792,000 792,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยงสัตว์  สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ

10 โครงการขุดลอกหนองตาแก้ว บ้านหวาย
 หมู่ท่ี 9

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร
และเลี ยงสัตว์

จ้านวน 10 ไร่  ลึก 1.5 ม. 
ปริมาณดินขุด 6,000 ลบ.ม.

500,000       500,000      500,000        500,000      500,000      จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการเกษตรและ
เลี ยงสัตว์

 สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ

11 โครงการขุดลอกหนองกระทุ่ม บ้านหวาย
 หมู่ท่ี 9

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร
และเลี ยงสัตว์

จ้านวน 10 ไร่  ลึก 1.5 ม. 
ปริมาณดินขุด 6,000 ลบ.ม.

500,000       500,000      500,000        500,000      500,000      จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการเกษตรและ
เลี ยงสัตว์

 สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ

12 โครงการขุดลอกหนองจิก บ้านหวาย หมู่
ท่ี 9

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร
และเลี ยงสัตว์

กว้าง 50 ม. ยาว 500 ม. ลึก 2
 ม. ปริมาณดินขุด 50,000 
ลบ.ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการเกษตรและ
เลี ยงสัตว์

 สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ

13 โครงการขุดลอกคลองส่งน ้า บ้านฝางถึง
บ้านเก่า บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือกับเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร
และเลี ยงสัตว์และอุปโภคบริโภค
ตลอดปี

กว้าง 10 ม. ยาว 1,800  ม. ลึก
เฉล่ีย 1.5 ม.

1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 ร้อยละ 60 
ของการกัก

เก็บน ้า

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการเกษตรและ
เลี ยงสัตว์

 สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณ

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



ผ 02.2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวพระราชด าริ

1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ

1.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ
14 โครงการขุดลอกหนองดุม บ้านเก่า หมู่ท่ี 

11
เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร
และเลี ยงสัตว์

จ้านวน 6 ไร่ ลึก 2 ม. ปริมาณ
ดินขุด 4,800 ลบ.ม.

500,000       500,000      500,000        500,000      500,000      จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการเกษตรและ
เลี ยงสัตว์

 สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ

15 โครงการขุดอ่างเก็บน ้าสาธารณประโยชน์
โนนดุม บ้านเก่า หมู่ท่ี 11

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร
และเลี ยงสัตว์

จ้านวน 20 ไร่ ลึก 4 ม. 
ปริมาณดินขุด 32,000 ลบ.ม.

1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการเกษตรและ
เลี ยงสัตว์

 สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ

16 โครงการขุดลอกบึงแท่น บ้านส้าพะเนียง
ใหม่ หมู่ท่ี 7

เพ่ือกับเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร
และเลี ยงสัตว์และอุปโภคบริโภค
ตลอดปี

ขุดลอกจ้านวน 987 ไร่  ลึก 2 
ม.

31,584,000 31,584,000 31,584,000 31,584,000 31,584,000 ร้อยละ 60 
ของการกัก

เก็บน ้า

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ใน

การเกษตรและเลี ยงสัตว์

และอุปโภคบริโภค

 สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ

17 โครงการขุดลอกล้าห้วยส้าพะเนียง บ้าน
ส้าพะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7

เพ่ือกับเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร
และเลี ยงสัตว์และอุปโภคบริโภค
ตลอดปี

กว้าง 12-50 ม. ยาว 1,500  
ลึก 2 ม.

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 60 
ของการกัก

เก็บน ้า

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการเกษตรและ
เลี ยงสัตว์และอุปโภค
บริโภค

 สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ

18 โครงการขุดลอกสระวัดบ้านหนองหญ้า
ขาว บ้านหนองญ้าขาว หมู่ท่ี 5

เพ่ือกับเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร
และเลี ยงสัตว์และอุปโภคบริโภค
ตลอดปี

จ้านวน 13 ไร่ ลึก 2 ม. วางท่อ
 3 จุด

1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 ร้อยละ 60 
ของการกัก

เก็บน ้า

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการเกษตรและ
เลี ยงสัตว์และอุปโภค
บริโภค

 สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน

งบประมาณ



ผ 02.2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวพระราชด าริ

1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ

1.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

19 โครงการขุดลอกหางเตยจากบล็อกคอน
เวิร์สถึงฝายเตย บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือกับเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร
และเลี ยงสัตว์และอุปโภคบริโภค
ตลอดปี

กว้าง 40 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก
เฉล่ีย 4 ม.

864,000 864,000 864,000 864,000 864,000 ร้อยละ 60 
ของการกัก

เก็บน ้า

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการเกษตรและ
เลี ยงสัตว์และอุปโภค
บริโภค

 สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ

20 โครงการขุดลอกพร้อมดาด คสล .จาก
บ้านนางอารียา มีสัจ ถึงคลองขวาง บ้าน
ซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือกับเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร
และเลี ยงสัตว์และอุปโภคบริโภค
ตลอดปี

กว้าง 2.5 ม. ยาว 1,600  ม. 
ลึกเฉล่ีย 1 ม. ลาดเอียง 1:1

1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 ร้อยละ 60 
ของการกัก

เก็บน ้า

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการเกษตรและ
เลี ยงสัตว์และอุปโภค
บริโภค

 สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ

21 โครงการขุดลอกพร้อมดาด คสล .จากนา
นายแสง ถึงถนนเจนจบทิศ บ้านซาด หมู่
ท่ี 9

เพ่ือกับเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร
และเลี ยงสัตว์และอุปโภคบริโภค
ตลอดปี

กว้าง 2 ม. ยาว 300  ม. ลึก
เฉล่ีย 1 ม. ลาดเอียง 1:1

540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 ร้อยละ 60 
ของการกัก

เก็บน ้า

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการเกษตรและ
เลี ยงสัตว์และอุปโภค
บริโภค

 สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ

22 โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ในการอุปโภค ขุดธนาคารน ้าใต้ดินตามแบบ 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ใน สถ/จว.นม

บริโภคและการเกษตร ป้องกัน มาตรฐาน หมู่ท่ี 1 - 12 ของประชาชน การเกษตรและเลี ยง อ่ืนๆ

ปัญหาการขาดแคลนน ้าและน ้า
ท่วม

สัตว์และอุปโภค
บริโภค

23 โครงการก่อสร้างคลองดาดจากบึงแท่น
ถึงถนนประดู่ บ้านส้าพะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7

เพ่ือส่งน ้าเข้าสู่สระประปา
หมู่บ้าน เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ใน
การอุปโภคและการเกษตร

กว้าง 3 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 1
 ม. ลาดเอียง 1:1

3,000,000        3,000,000       3,000,000         3,000,000       3,000,000      จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร

สถ/จว.นมอ่ืนๆ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน

งบประมาณ



ผ 02.2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวพระราชด าริ

1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ

1.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

24 โครงการวางท่อจากบึงแท่นถึงสระหนอง เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ในการอุปโภค วางท่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ใน สถ/จว.นมอ่ืนๆ

เต็ง บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6 บริโภคและการเกษตร ป้องกัน 4 นิ ว ยาว 1,700 เมตร ของประชาชน การเกษตรและเลี ยง

ปัญหาการขาดแคลนน ้าและน ้า สัตว์และอุปโภค
บริโภคท่วม

25 โครงการวางท่อจากบึงแท่นถึงสระหนอง เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ในการอุปโภค วางท่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ใน สถ/จว.นมอ่ืนๆ

หญ้าขาว บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5 บริโภคและการเกษตร ป้องกัน 4 นิ ว ยาว 2,000 เมตร ของประชาชน การเกษตรและเลี ยง

ปัญหาการขาดแคลนน ้าและน ้า สัตว์และอุปโภค
บริโภคท่วม

26 โครงการขุดคลองดาดจากสระศาลปู่ตาถึง เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ในการอุปโภค ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 2,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ใน สถ/จว.นมอ่ืนๆ

หนองขนุน บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5 บริโภคและการเกษตร ป้องกัน เมตร ลึก 0.80 เมตร ของประชาชน การเกษตรและเลี ยง

ปัญหาการขาดแคลนน ้า สัตว์และอุปโภค
บริโภค27 โครงการวางท่อจุดนานายกว้าง  สรสิทธ์ิ เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ในการอุปโภค วางท่อ จ้านวน 10 ช่อง จ้านวน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ใน สถ/จว.นมอ่ืนๆ

บ้านซาด หมู่ท่ี 8 บริโภคและการเกษตร ป้องกัน 40 ท่อน พร้อมเทลีน คสล. ของประชาชน การเกษตรและเลี ยง

ปัญหาการขาดแคลนน ้า กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร สัตว์และอุปโภค
บริโภคหนา 0.10 เมตร
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน

งบประมาณ



ผ 02.2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.   ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น เพ่ือให้เด็กมีพื นท่ีเล่นเคร่ืองเล่นท่ี
เหมาะสม

ก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อม
อุปกรณ์เด็กเล่น

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของเด็ก

เด็กเล็กมีสนามเด็ก
เล่นท่ีเหมาะสม

 สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ

2 โครงการก่อสร้าง ศพด.อบต.ส้าพะเนียง เพ่ือให้เด็กก่อนวัยเรียนมี
สถานศึกษา มีพัฒนาการท่ี
เหมาะสม ลดภาระผู้ปกครองใน
การดูแลเด็ก

ก่อสร้าง ศพด.จ้านวน 1 หลัง 
ตามแบบมาตรฐาน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

เด็กมีสถานศึกาท่ีมี
มาตรฐาน  สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

3 โครงการก่อสร้าง ศพด.บ้านซาด เพ่ือให้เด็กก่อนวัยเรียนมี
สถานศึกษา มีพัฒนาการท่ี
เหมาะสม ลดภาระผู้ปกครองใน
การดูแลเด็ก

ก่อสร้าง ศพด.จ้านวน 1 หลัง 
ตามแบบมาตรฐาน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

เด็กมีสถานศึกาท่ีมี
มาตรฐาน  สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

4 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา

เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการท่ีดีขึ น ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญาทั ง 3 ศูนย์

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

เด็กมีสถานศึกาท่ีมี
มาตรฐาน

 สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ
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ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ผ 02.2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวง เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมและ 15,000         15,000        15,000          15,000        15,000       จ้านวนคน ภูมิปัญญา วัฒนธรรม สถ/จว.นม

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถ่ิน อนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เข้าร่วมงาน ท้องถ่ินอ้าเภอโนนแดง อ่ืนๆ

. คงอยู่สืบไป

2 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง เพ่ือพัฒนาบึงแท่นเป็นแหล่งท่อง ก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ความพึงพอใจ ประชาชนในพื นท่ี สถ/จว.นม

บึงแท่นพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว เท่ียวของต้าบล บึงแท่นพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว ของประชาชน อ.โนนแดง อ.ประทาย อ่ืนๆ

บ้านส้าพะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7 ในพื นท่ี 1,300 ไร่ จ้านวน และนักท่องเท่ียวได้รับ

2,080,000 ตร.ม. ประโยชน์

3 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง เพ่ือพัฒนาบุ้งไทรเป็นแหล่งท่อง ก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ความพึงพอใจ ประชาชนในพื นท่ี สถ/จว.นม

บุ่งไทร พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว เท่ียวของต้าบล บุ้งไทรพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว ของประชาชน อ.โนนแดง อ่ืนๆ

บ้านซาด หมู่ท่ี 8 จ้านวน 1 แห่ง และนักท่องเท่ียวได้รับ

ประโยชน์

4 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง เพ่ือพัฒนาหนองกรดเป็นแหล่งท่องก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ความพึงพอใจ ประชาชนในพื นท่ี สถ/จว.นม

หนองกรดพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว เท่ียวของต้าบล หนองกรดพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว ของประชาชน อ.โนนแดง อ่ืนๆ

บ้านซาด หมู่ท่ี 8 จ้านวน 1 แห่ง และนักท่องเท่ียวได้รับ

ประโยชน์
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ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 ยกระดับการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



ผ 02.2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านพัฒนาการเมือง

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

5 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนก เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีใน ก่อสร้างลานกีฬาภายใน 1,724,000 1,724,000 1,724,000 1,724,000 1,724,000 จ้านวน ประชาชนมีสถานท่ีใน สถ/จว.นม

ประสงค์พร้อมอุปกรณ์ออก ออกก้าลังกายและให้ประชาชน ต้าบลส้าพะเนียง(หมู่ท่ี 1 - 12) หมู่บ้านท่ีมี ออกก้าลังกายและ อ่ืนๆ

ก้าลังกาย ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลานกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

6 ก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตซอล เพ่ือด้าเนินการก่อสร้าง รร.บ.ฝาง,รร.บ.หนองหญ้าขาว  1,724,000 1,724,000 1,724,000 1,724,000 1,724,000 จ้านวนของ เด็ก เยาวชนมีสถานท่ี สถ/จว.นม

ภายใน รร.ในเขตต้าบลส้าพะเนียง ลานกีฬา/สนามฟุตซอล รร.คูเตยฯ ตามแบบมาตรฐาน การก่อสร้าง ในการออกก้าลังกาย อ่ืนๆ

7 ก่อสร้างสนามเด็กเล่นภายใน เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬาและ ก่อสร้างสนามเด็กเล่นภายใน 500,000       500,000      500,000        500,000      500,000      จ้านวนของ ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี สถ/จว.นม

อบต.ส้าพะเนียง ออกก้าลังกาย องค์การบริหารส่วนต้าบลส้าพะเนียง หมู่บ้านท่ีได้รับ ย่ิงขึ น อ่ืนๆ

8 ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ เพ่ือด้าเนินการก่อสร้าง ขนาดกว้าง  20 เมตร  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนของ เด็ก เยาวชนมีสถานท่ีใน สถ/จว.นม

บ้านคู หมูท่ี 1 ลานกีฬา/สนามกีฬา ยาว  40  เมตร การก่อสร้าง การออกก้าลังกายเล่นกีฬา อ่ืนๆ

 และใช่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

9 ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ เพ่ือด้าเนินการก่อสร้าง ขนาดกว้าง  20 เมตร  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนของ เด็ก เยาวชนมีสถานท่ี สถ/จว.นม

บ้านซาด  หมูท่ี 8 ลานกีฬา/สนามกีฬา ยาว  40  เมตร การก่อสร้าง ในการออกก้าลังกาย อ่ืนๆ

 เล่นกีฬา และใช่เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์

10 ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ เพ่ือด้าเนินการก่อสร้าง ขนาดกว้าง  20 เมตร  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนของ มีท่ีjการออกก้าลังกาย สถ/จว.นม

บ้านหวาย หมูท่ี 9 ลานกีฬา/สนามกีฬา ยาว  40  เมตร การก่อสร้าง  เล่นกีฬา และใช่เวลา อ่ืนๆ

ว่างให้เกิดประโยชน์
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 ยกระดับการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค



ผ 02.2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ พลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) จากสามแยกส้า
พะเนียงถึงบ้านเสว

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง และความ
ปลอดภัยให้กับประชาชน

ติดตั งไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จาก
สามแยกบ้านส้าพะเนียงถึงบ้าน
เสว จ้านวน 60 จุด

3,600,000     3,600,000   3,600,000     3,600,000    3,600,000   จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ชุมชนมีแสงสว่าง
เพียงพอ  สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

2 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ พลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) จากแยกบ้าน
หวาย ถึงสะพานบ้านเก่า

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง และความ
ปลอดภัยให้กับประชาชน

ติดตั งไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จาก
แยกบ้านหวายถึงสะพานบ้าน
เก่า จ้านวน 15 จุด

900,000       900,000      900,000        900,000      900,000      จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ชุมชนมีแสงสว่าง
เพียงพอ  สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

3 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ พลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) ภายในหมู่บ้าน
หนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง และความ
ปลอดภัยให้กับประชาชน

ติดตั งไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 
ภายในหมู่บ้านหนองหญ้าขาว 
จ้านวน 30 จุด

1,800,000     1,800,000   1,800,000     1,800,000    1,800,000   จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ชุมชนมีแสงสว่าง
เพียงพอ  สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

4 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ พลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) ภายในหมู่บ้าน
ซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง และความ
ปลอดภัยให้กับประชาชน

ติดตั งไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 
ภายในหมู่บ้านซาด จ้านวน 24
 จุด

1,440,000     1,440,000   1,440,000     1,440,000    1,440,000   จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ชุมชนมีแสงสว่าง
เพียงพอ  สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

5 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ พลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) ภายในหมู่บ้าน
ตะคร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง และความ
ปลอดภัยให้กับประชาชน

ติดตั งไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 
ภายในหมู่บ้านตะคร้อ จ้านวน 
10 จุด

600,000       600,000      600,000        600,000      600,000      จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ชุมชนมีแสงสว่าง
เพียงพอ  สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน



ผ 02.2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

6 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ พลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) ภายในหมู่บ้าน
ฝาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง และความ
ปลอดภัยให้กับประชาชน

ติดตั งไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 
ภายในหมู่บ้านฝาง จ้านวน 12
 จุด

780,000       780,000      780,000        780,000      780,000      จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ชุมชนมีแสงสว่าง
เพียงพอ  สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

7 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ พลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) ภายในหมู่บ้านคู 
หมู่ท่ี 1

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง และความ
ปลอดภัยให้กับประชาชน

ติดตั งไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 
ภายในหมู่บ้านคู จ้านวน 30 จุด

1,800,000     1,800,000   1,800,000     1,800,000    1,800,000   จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ชุมชนมีแสงสว่าง
เพียงพอ  สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

8 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ พลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) ภายในหมู่บ้านหัว
ตลาด หมู่ท่ี 4

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง และความ
ปลอดภัยให้กับประชาชน

ติดตั งไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 
ภายในหมู่บ้านหัวตลาด จ้านวน
 18 จุด

1,080,000     1,080,000   1,080,000     1,080,000    1,080,000   จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ชุมชนมีแสงสว่าง
เพียงพอ  สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

9 โครงการติดตั งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานโซ
ล่าเซลล์ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ท่ี 12

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของหมู่บ้าน

ภายในหมู่บ้าน จ้านวน 20 จุด 1,200,000     1,200,000   1,200,000     1,200,000    1,200,000   จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ชุมชนมีแสงสว่าง
เพียงพอ  สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

10 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสง 
อาทิตย์ (โซลล่าเซล)

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างในชุมชน ติดตั งไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 
ภายในชุมชน ม.1 ถึง ม.12

2,000,000     2,000,000   2,000,000     2,000,000    2,000,000   จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ชุมชนมีแสงสว่าง
เพียงพอ

 สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ
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ผ 02.2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

11 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างรอบบึงแท่น ติดตั งไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 4,200,000     4,200,000   4,200,000     4,200,000    4,200,000   จ้านวนของ ชุมชนมีแสงสว่าง สถ/จว.นม

 พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าแซล)รอบบึงแท่น รอบบึงแท่น จ้านวน 70 จุด การก่อสร้าง เพียงพอ อ่ืนๆ

12 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างรอบบุ่งไทร ติดตั งไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 2,400,000     2,400,000   2,400,000     2,400,000    2,400,000   จ้านวนของ ชุมชนมีแสงสว่าง สถ/จว.นม

 พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) รอบบุ่งไทร จ้านวน 40 จุด การก่อสร้าง เพียงพอ อ่ืนๆ

จากบ้านซาดไปบุ่งไทร

13 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ พลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) จากแยกบ้านส้า
พะเนียง ไป ทต.วังหิน

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง และความ
ปลอดภัยให้กับประชาชน

ติดตั งไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จาก
บ้านส้าพะเนียง ไป ทต.วังหิน 
จ้านวน 30 จุด

1,800,000     1,800,000   1,800,000     1,800,000    1,800,000   จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ชุมชนมีแสงสว่าง
เพียงพอ สถ/จว.นม

อ่ืนๆ

14 ก่อสร้างระบบกระจายน ้าพลังาน 1. เพ่ือติดตั งระบบพลังงาน ก่อสร้างระบบกระจายน ้า 700,000       700,000      700,000        700,000      875,000      จ้านวนหมู่บ้าน 1.มีการใช้ทรัพยากร  ส้านักปลัด

แสงอาทิตย์ภายในต้าบลส้าพะเนียง ไฟฟ้าด้วยแผงโซลาร์เซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ภายใน ท่ีได้ก่อสร้าง ในพื นท่ีใช้แหล่งน ้าใน

แสงอาทิตย์กับประปาหมู่บ้าน ต้าบลส้าพะเนียง ราคาแห่งละ พื นท่ีและใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

ถังเก็บน ้ากลางหรือถังเก็บ 175,000  บาท 2.มีการใช้พลังงานแสง

น ้าฝนในท่ีสาธารณะ บ่อบาดาล อาทิตย์ผลิตไฟฟ้าเพ่ือสูบน ้า

เพ่ือการการอุปโภค บริโภค ในการเกษตรและปศุสัตว์

แหล่งน ้าแก้มลิงเพ่ือการเกษตร
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน



ผ 02.2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ ติดตั งกล้องวงจรปิดภายในต้าบล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีความปลอด สถ/จว.นม

ภายในเขตต้าบลส้าพะเนียง ทรัพย์สินของประชาชน ส้าพะเนียง จ้านวน 18 จุด ของประชาชน ภัย ในชีวิต และ อ่ืนๆ

ต้าบลส้าพะเนียง ทรัพย์สิน
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องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



ผ 02.2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากศาลาแดง เพ่ือความสะดวกในการสัญจร กว้าง 3 เมตร ยาว 2,2100 เมตร 3,234,200     3,234,200   3,234,200     3,234,200    3,234,200   จ้านวนของ ประชาชนสัญจรไปมา

ถึงโนนไผ่ (ต่อของเดิม) บ้านส้าพะเนียง ไปมา หนา 0.15 เมตร พื นท่ีก่อสร้าง การก่อสร้าง สะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

หมู่ท่ี 3 รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นม.ถ.280-09 ไม่น้อยกว่า 6,300 ตารางเมตร อ่ืนๆ

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวตลาด - เพ่ือความสะดวกในการสัญจร ช่วงท่ี 1 กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. 3,356,200     3,356,200   3,356,200     3,356,200    3,356,200   จ้านวนของ ประชาชนสัญจรไปมา

โนนสะเดา รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นม.ถ. ไปมา หนา 0.15 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า การก่อสร้าง สะดวกย่ิงขึ น

280-21 บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4 2,500ตร.ม. ช่วงท่ี 2 กว้าง 4 ยาว สถ/จว.นม 

1,000 ม. หนา 0.15 ม. พื นท่ี อ่ืนๆ

ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัด เพ่ือความสะดวกในการสัญจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 2,672,900     2,672,900   2,672,900     2,672,900    2,672,900   จ้านวนของ ประชาชนสัญจรไปมา สถ/จว.นม 

หนองหญ้าขาว ถึง บ้านฝาง รหัสทางหลวง ไปมา หนา 0.15 เมตร พื นท่ีก่อสร้างไม่ การก่อสร้าง สะดวกย่ิงขึ น อ่ืนๆ

ท้องถ่ิน นม.ถ.280-22 บ้านหนองหญ้าขาว น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตรไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0-0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

หมู่ท่ี 5

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบ เพ่ือความสะดวกในการ ช่วงท่ี 1 กว้าง 5 ม. ยาว 664 ม. 3,355,200     3,355,200   3,355,200     3,355,200    3,355,200   จ้านวนของ ประชาชนสัญจรไปมา สถ/จว.นม 

หนองหวาย รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นม.ถ. สัญจรไปมา หนา 0.15 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า การก่อสร้าง สะดวกย่ิงขึ น อ่ืนๆ

280-29 บ้านหวาย หมู่ท่ี 9 3,320 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก 0 - 0.50 ม. หนา 0.15 ม. 

ช่วงท่ี 2 กว้าง 5 ม. ยาว 314 ม.หนา 0.15 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,570 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก 0 - 0.50 ม. หนา 0.15 ม.

ช่วงท่ี 3 กว้าง 5 ม. ยาว 277 ม.หนา 0.15 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,385 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก 0 - 0.50 ม. หนา 0.15 ม.
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องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



ผ 02.2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางน้อยเพ่ือความสะดวกในการ กว้าง 5  ม.  ยาว 1,785   ม. 4,705,300     4,705,300   4,705,300     4,705,300    4,705,300   จ้านวนของ ประชาชนสัญจรไปมา สถ/จว.นม 

โนนดุม รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นม.ถ. สัญจรไปมา หนา 0.15 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า การก่อสร้าง สะดวกย่ิงขึ น อ่ืนๆ

280-14 บ้านหวาย หมู่ท่ี 9 8,925 ตร.ม.วางท่อระบายน ้า เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.จ้านวน 2 จุดๆละ 6 ท่อน

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
นางสมศักด์ิถึงคลองโคกสูง บ้านฝาง หมู่ท่ี
 2

เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม
ขนส่ง

กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. หนา 
0.10 ม.

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

7 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ปูทับด้วย เพ่ือความสะดวกในการ กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. 1,860,500 1,860,500 1,860,500 1,860,500 1,860,500 จ้านวนของ ประชาชนสัญจรไปมา สถ/จว.นม 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคู-บ้านเตย สัญจรไปมา หนา 0.05 ม. มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า การก่อสร้าง สะดวกย่ิงขึ น อ่ืนๆ

รหัสทางหลวงท้องถ่ินนม.ถ.280-18 4,800 ตร.ม.

บ้านคู หมู่ท่ี 1 

8 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ปูทับด้วย เพ่ือความสะดวกในการ ช่วงท่ี 1 กว้าง 5 ม. ยาว 661 ม. 2,270,000 2,270,000 2,270,000 2,270,000 2,270,000 จ้านวนของ ประชาชนสัญจรไปมา สถ/จว.นม 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน สัญจรไปมา หนา 0.05 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า การก่อสร้าง สะดวกย่ิงขึ น อ่ืนๆ

บ้านคู รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นม.ถ.280-16 3,305 ตร.ม. ช่วงท่ี 2 กว้าง 5 ม.

บ้านคู หมู่ท่ี 1  ยาว 671 ม.หนา 0.05 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า 3,355 ตร.ม. 

ช่วงท่ี 3 กว้าง 4 ม. ยาว  195 ม.หนา 0.05 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. 
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ผ 02.2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

9 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.เช่ือมสายศาล เพ่ือความสะดวกในการ ช่วงท่ี 1 กว้าง 4 ม. ยาว 138 ม. 544,700 544,700 544,700 544,700 544,700 จ้านวนของ ประชาชนสัญจรไปมา สถ/จว.นม 

ปู่ตา ภายในหมู่บ้านส้าพะเนียง สัญจรไปมา หนา 0.10 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า การก่อสร้าง สะดวกย่ิงขึ น อ่ืนๆ

รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นม.ถ.280-25 552 ตร.ม. ช่วงท่ี 2 กว้าง 4 ม.

บ้านส้าพะเนียง หมู่ท่ี 3  ยาว 85 ม.หนา 0.10 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า 340 ตร.ม. 

ช่วงท่ี 3 กว้าง 3 ม. ยาว  139  ม.หนา 0.10 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า 417 ตร.ม. 

ช่วงท่ี 4 กว้าง 3.50 ม. ยาว 70  ม.หนา 0.10 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า 245 ตร.ม. 

10 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ปูทับด้วย เพ่ือความสะดวกในการ ช่วงท่ี 1 กว้าง 4 ม. ยาว298 ม. 1,084,300 1,084,300 1,084,300 1,084,300 1,084,300 จ้านวนของ ประชาชนสัญจรไปมา สถ/จว.นม 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลางบ้านเช่ือมต่อสัญจรไปมา หนา 0.05 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า การก่อสร้าง สะดวกย่ิงขึ น อ่ืนๆ

ศาลปู่ตาบ้านส้าพะเนียง 1,192 ตร.ม. ช่วงท่ี 2 กว้าง 5 ม.

รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นม.ถ.280-25  ยาว 355 ม.หนา 0.05 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,775 ตร.ม. 

บ้านส้าพะเนียง หมู่ท่ี 3

11 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ปูทับด้วย เพ่ือความสะดวกในการ ช่วงท่ี 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,090  ม. 3,472,900 3,472,900 3,472,900 3,472,900 3,472,900 จ้านวนของ ประชาชนสัญจรไปมา สถ/จว.นม 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหวาย-บ้านเก่าสัญจรไปมา หนา 0.05 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า การก่อสร้าง สะดวกย่ิงขึ น อ่ืนๆ

รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นม.ถ.280-11 5,450 ตร.ม. ช่วงท่ี 2 กว้าง 4 ม.

บ้านหวาย หมู่ท่ี 9  ยาว 115 ม.หนา 0.05 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า 460 ตร.ม. 

ช่วงท่ี 3 กว้าง 5 ม. ยาว 757 ม. หนา 0.05 ม.

มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 3,785 ตร.ม.
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ผ 02.2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

12 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง คสล. เพ่ือป้องกันน ้าเซาะตล่ิงรอบ ยาว 7,000 ม. ก่อสร้างปีละ 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 จ้านวนของ ป้องกันน ้าเซาะตล่ิง สถ/จว.นม 

รอบบึงแท่น บ้านส้าพะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7 บึงแท่น 2,000 ม. ผนัง คสล.หนา 0.15 ม. การก่อสร้าง รอบบึงแท่น อ่ืนๆ

กว้าง 3 ม. ตามแบบมาตรฐาน

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนน เพ่ือความสะดวกในการ กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ้านวนของ ประชาชนสัญจรไปมา สถ/จว.นม 

เจนจบทิศ สายเรียบหนองกรด สัญจรไปมา . หนา 0.15 ม. การก่อสร้าง สะดวกย่ิงขึ น อ่ืนๆ

บ้านซาด หมู่ท่ี 8

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากปากทาง
ดอนป่าช้า ถึงบ้านนายประเสริฐ ช่างปรุ 
บ้านคู หมู่ท่ี 2

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไป
มา

กว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. หนา 
0.15 ม.

2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

16 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ไปตามคลอง
ใหญ่ ถึง ล้าห้วยเตย บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไป
มา

กว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. หนา 
0.15 ม.

2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น

สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย
เดช ถึงบ้านนางพิณ ช่างปรุ บ้านคู หมู่ท่ี 2

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไป
มา

กว้าง 4 ม. ยาว 600 ม.หนา 
0.15 ม.

1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ
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ผ 02.2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากปากทาง
คลองนกเขา ถึงฝายหันเตย บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไป
มา

กว้าง 4 ม. ยาว 600 ม.หนา 
0.10 ม.

1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน 
บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไป
มา

กว้าง 5 ม. ยาว 1,300 ม.หนา 
0.15 ม.

3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น

สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก นานาย
อาด ถึง ล้าห้วยใหญ่ บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไป
มา

กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.หนา 
0.15 ม.

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น

สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากทางเข้า
วัด ถึงล้าห้วยยาง บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไป
มา

กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.หนา 
0.15 ม.

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น

สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตามล้าห้วย
จากทางนานายสมาน หย่ังบุญ ถึงหน้า
ฝายนางอุทร ถ่ายกลาง บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไป
มา

กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.หนา 
0.10 ม.

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ
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ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



ผ 02.2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

23 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.จากฝายถึง
สะพานไม้ บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไป
มา

กว้าง 5 ม. ยาว 374 ม.หนา 
0.10 ม.

1,122,000 1,122,000 1,122,000 1,122,000 1,122,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น

สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากประปา 
ถึงนานายบุญส่ง บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไป
มา

กว้าง 4 ม. ยาว 674 ม.หนา 
0.15 ม.

1,617,600 1,617,600 1,617,600 1,617,600 1,617,600 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น

สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ

25 โครงการก่อสร้างถนนถนน คสล.จากนา
นายอี ถึง บ้านหนองหญ้าขาว บ้านหัว
ตลาด หมู่ท่ี 4

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไป
มา

กว้าง 4 ม. ยาว 1,800 ม.หนา 
0.10 ม.

4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

26 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนในหมู่บ้าน จาก
บ้านค ้า นุชชนะ ถึงบ้านนางโสภา พร
ประเสริฐ บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไป
มา

กว้าง 4 ม. ยาว 460 ม.หนา 
0.05 ม.

737,600 737,600 737,600 737,600 737,600 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสะพาน
ไม้ถึงฝายบ้านฝาง บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไป
มา

กว้าง 4 ม. ยาว 800 ม.หนา 
0.10 ม.

1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



ผ 02.2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหนอง
ระหันตาโท ถึงนานายคง บ้านโนนไผ่ หมู่
ท่ี 10.

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไป
มา

กว้าง 4 ม. ยาว 1000 ม. หนา
 0.10 ม.

3,600,000     3,600,000   3,600,000     3,600,000    3,600,000   จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

29 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามล้า
ห้วยจุดสะพานไม้ บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไป
มา

กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. 9,424,000 9,424,000 9,424,000 9,424,000 9,424,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น

สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากโคก
หนองเต็ง ถึง คลองนานายอาด สรสิทธ์ิ
บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไป
มา

กกว้าง 5 ม . ยาว 500 หนา 
0.15 ม.

760,000 760,000 760,000 760,000 760,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

31 โครงการก่อสร้างคสล.จากบ่อขยะ ถึง 
คลองโนนประดู่ บ้านส้าพะเนียงใหม่ หมู่ท่ี
 7

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไป
มา

กว้าง 4 ม. ยาว 950 ม. หนา 
0.15 ม.

2,280,000     2,280,000   2,280,000     2,280,000    2,280,000   จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนานาง
จิณณพัชร์ ถึง คลองวิชิต บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไป
มา

กว้าง 4 ม. ยาว 1000 ม. หนา
 0.10 ม.

2,000,000     2,000,000   2,000,000     2,000,000    2,000,000   จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากฝาย
หนองระหันตาโท ถึงฝายบ้านฝาง บ้าน
โนนไผ่ หมู่ท่ี 10

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไป
มา

กว้าง 6 ม. ยาว 1200 ม. หนา
 0.10 ม.

4,320,000     4,320,000   4,320,000     4,320,000    4,320,000   จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



ผ 02.2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

34 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านฝาง ถึงบ้าน
โนนไผ่ บ้านฝาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม
ขนส่ง

กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนา
 0.05 ม.

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

35 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตจากสามแยกบ้านส้า
พะเนียง ถึงบ้านเสว  บ้านคู หมู่ท่ี 1

เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม
ขนส่ง

กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. หนา
 0.05 ม.

6,000,000     6,000,000   6,000,000     6,000,000    6,000,000   จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
นางสมศักด์ิถึงคลองโคกสูง บ้านฝาง หมู่ท่ี
 2

เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม
ขนส่ง

กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. หนา 
0.10 ม.

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนานางอ
วนเช่ือมถนนหนองหญ้าขาว - โนนไผ่ 
บ้านฝาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม
ขนส่ง

ถนนคสล.กว้าง  6 ม. ยาว 
1,100 ม. หนา 0.10 ม.

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

38 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านฝาง ถึงบ้าน
โนนไผ่ บ้านฝาง หมู่ท่ี 2

เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม
ขนส่ง

กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนา
 0.05 ม.

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



ผ 02.2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากศาลา
แดงถึงคลองหนองเรือ (ต่อของเดิม) บ้าน
ส้าพะเนียง หมู่ท่ี 3

เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม
ขนส่ง

กว้าง 5 ม. ยาว  300  ม. หนา
 0.15 ม. ช่วงท่ี 2 กว้าง 3 ยาว
 2,300 ม. หนา 0.10 ม.

4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนานนาย
โชค ถึงนานายชิต ติดเขตนางร้า บ้านส้า
พะเนียง หมู่ท่ี 3

เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม
ขนส่ง

กว้าง 4 ม. ยาว 1,050  ม. 
หนา 0.10 ม.

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

41 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต จากทางเข้าหมู่บ้าน
หนองหญ้าขาว ถึงสามแยกศาลปู่ตาบ้าน
ตะคร้อ แยกเข้าสายกลางหมู่บ้านบ้าน
หนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5

เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม
ขนส่ง

กว้าง 5 ม. ยาว 2,130 ม. หนา
 0.05 ม.

4,260,000 4,260,000 4,260,000 4,260,000 4,260,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น

สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบสระ
หนองหญ้าขาว แยกไปนานายสอน  
พร้อมเสริมดิน บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี5

เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม
ขนส่ง

กว้าง 5 ม. ยาว 1,180  ม. 
หนา 0.15 ม.

3,540,000 3,540,000 3,540,000 3,540,000 3,540,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ
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งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา



ผ 02.2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

43 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกบ้านนาย
นเรศ ถึงส่ีแยกบ้านนายสงวน แยกไป
บ้านนางนวล ถึง สามแยกบ้านนาย
สุวรรณ แยกซอยบ้านนนางหลอดถึงศาล
ปู่ตา บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5

เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม
ขนส่ง

กว้าง 4 ม. ยาว 980 ม. หนา 
0.05 ม.

4,260,000 4,260,000 4,260,000 4,260,000 4,260,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น

สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสาย
กลางบ้านต่อของเดิม ถึงคลองท้าย
หมู่บ้าน แยกบ้านนายจั น บ้านหนองหญ้า
ขาว หมู่ท่ี 5

เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม
ขนส่ง

กว้าง 5 ม. ยาว 812  ม. หนา 
0.15 ม.

2,436,000 2,436,000 2,436,000 2,436,000 2,436,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยก
บ้านนางต้าง ถึงสายหนองเต็ง พร้อม
เสริมดิน บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5

เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม
ขนส่ง

กว้าง 5 ม. ยาว 555  ม. หนา 
0.15 ม. พร้อมวางท่อ 1 จุด

1,655,000 1,655,000 1,655,000 1,655,000 1,655,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



ผ 02.2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากศาลปู่ตา
ถึงถนนลาดยาง นานายเรียบติดเขตวังหิน
 พร้อมเสริมดิน บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี
 5

เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม
ขนส่ง

กว้าง 5 ม. ยาว 1,250  ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อ 1 
จุด

3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากศาลปู่ตา
แยกนานายสมพร ถึงหนองขนุน เขตวัง
หิน พร้อมเสริมดิน บ้านหนองหญ้าขาว 
หมู่ท่ี 5

เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม
ขนส่ง

กว้าง 4 ม. ยาว 1,250  ม. 
หนา 0.15 ม.

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากแยกนา
นายบัวกลาง ถึงส่ีแยกนานางสายบัว 
พร้อมเสริมดิน บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5

เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม
ขนส่ง

กว้าง 4 ม. ยาว 1,230  ม. 
หนา 0.15 ม.

2,952,000 2,952,000 2,952,000 2,952,000 2,952,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

49 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.แยกบ่าน
นางส้ารวย ทองรอด ถึงคลอง บ้าน
ตะคร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม
ขนส่ง

กว้าง 4  ม.ยาว  455   ม. 
หนา0.10 ม.

910,000       910,000      910,000        910,000      910,000      จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ผ 02.2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบโคก
หนองเต็ง บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม
ขนส่ง

กว้าง 5  ม.ยาว  1,460   ม. 
หนา0.10 ม.

3,650,000 3,650,000 3,650,000 3,650,000 3,650,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น

สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากแยกบ้าน
โนนไผ่ถึงบ้านเก่า (ถนนประดู่) บ้าน
ตะคร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม
ขนส่ง

กว้าง 5  ม.ยาว  3,300   ม. 
หนา0.10 ม.

8,250,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากคลอง
(นานายอาจ  สรสิทธ์ิ) ถึง สวนนายเสรี  
สงสุระ บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 6

เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม
ขนส่ง

กว้าง 5  ม.ยาว  1,000   ม. 
หนา0.10 ม.

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

53 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตรอบบึงแท่น (ต่อของเดิม) บ้านส้า
พะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไปมา กว้าง  5  ม. ยาว  800   ม. 
หนา 0.05 ม.

1,600,000     1,600,000   1,600,000     1,600,000    1,600,000   จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

54 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล้าห้วยส้า
พะเนียง บ้านส้าพะเนียงใหม่ หมู่ท่ี 7

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไปมา กว้าง  5  ม.  ยาว  30   ม. 8,840,000     8,840,000   8,840,000     8,840,000    8,840,000   จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น

สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ

55 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากศาลปู่ตา
ถึงแก้มลิงบุ่งไทร บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไปมา กว้าง  4  ม.  ยาว 1,600   ม. 
หนา 0.15 ม.

3,840,000     3,840,000   3,840,000     3,840,000    3,840,000   จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น

สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



ผ 02.2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบอ่างเก็บ
น ้าแก้มลิงบุ่งไทร บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไป
มา

กว้าง  5  ม.  ยาว  2,500  ม. 
หนา 0.15 ม.

7,500,000     7,500,000   7,500,000     7,500,000    7,500,000   จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น

สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาง
ปราณีต ถึงคลองกุดวิชิต บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไป
มา

กว้าง  4  ม.  ยาว  730  ม. 
หนา 0.10 ม.

1,460,000     1,460,000   1,460,000     1,460,000    1,460,000   จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

58 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนานาย
เซ็ง วินชะชัย ถึงนานายชั น มาไสไพร 
บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไป
มา

กว้าง  4  ม.  ยาว 480  ม. 
หนา 0.10 ม. พร้อมวางท่อ 2 
จุด

960,000       960,000      960,000        960,000      960,000      จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนานาย
แรม นาสวาสด์ิ ถึงบ้านนานางบุญเตียง 
เส้นคลองเหมือง บ้านซาด หมู่ท่ี 8

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไป
มา

กว้าง  3  ม.  ยาว 800  ม. 
หนา 0.10 ม. พร้อมวางท่อ 2 
จุด

1,200,000     1,200,000   1,200,000     1,200,000    1,200,000   จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

60 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากแยก
นานางสวาสด์ิถึงโนนดุม บ้านหวาย หมู่ท่ี 9

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไปมา ถนนหินคลุกกว้าง  4  ม.  ยาว 
 1,000 ม. หนา 0.10 ม.

2,400,000     2,400,000   2,400,000     2,400,000    2,400,000   จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



ผ 02.2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

61 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากศาลปู่ตา
ถึงโรงปุ๋ย ต่อไปถึงหนองจิก บ้านหวาย 
หมู่ท่ี 9

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไปมา กว้าง  5  ม.  ยาว 1,400  ม. 
หนา 0.15 ม.

4,200,000     4,200,000   4,200,000     4,200,000    4,200,000   จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น  สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

62 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. ด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต จากถนนเจบทิศ 
ทางเข้าบ้านหวาย ถึง สะพานล้าห้วยส้า
พะเนียง บ้านหวาย หมู่ท่ี 9

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไปมา กว้าง  5  ม.  ยาว 2,000 ม. 
หนา 0.10 ม.

4,000,000     4,000,000   4,000,000     4,000,000    4,000,000   จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น  สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

63 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากศาลา 
SML ถึง หนองระหันตาโท บ้านโนนไผ่ 
หมู่ท่ี 10

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไปมา กว้าง  4   ม.  ยาว 500 ม. 
หนา 0.10 ม.

1,000,000     1,000,000   1,000,000     1,000,000    1,000,000   จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น  สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบโนนดุม
 นานายประวัติ แจนพิมาย ถึงนานาง
กัญญา พืชทองหลาง บ้านเก่า หมู่ท่ี 11

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไปมา กว้าง  5  ม. ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม.

3,000,000     3,000,000   3,000,000     3,000,000    3,000,000   จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น  สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ

65 โครงการก่อสร้างถนน คสล . จากบ้านนายปุ่น
  ถึงสวนนายวุฒิกร กุลศรี เรียบล้าห้วยส้า
พะเนียง บ้านเก่า หมู่ท่ี 11

เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไปมา กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม. หนา 
0.15 ม.

2,400,000     2,400,000   2,400,000     2,400,000    2,400,000   จ้านวนของ
การก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกย่ิงขึ น  สถ/จว.นม 

อ่ืนๆ
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งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ผ 02.2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

66 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือความสะดวกในการสัญจร กว้าง 4 ม. ยาว 1,300 ม. 3,120,000     3,120,000   3,120,000     3,120,000    3,120,000   จ้านวนของ ประชาชนสัญจรไปมา

จากนานางโสภา พรประเสริฐถึง นา ไปมา  หนา 0.10 ม. การก่อสร้าง สะดวกย่ิงขึ น

นายเกษม  ด้วงจอดนอก บ้านหัวตลาด

หมู่ท่ี 4

67 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากศาลา เพ่ือความสะดวกในการสัญจร กว้าง 4 ม. ยาว 340 ม. 680,000       680,000      680,000        680,000      680,000      จ้านวนของ ประชาชนสัญจรไปมา

SML ถึง ต้นฉ้่าฉาทางข้าหมู่บ้าน ไปมา  หนา 0.10 ม. การก่อสร้าง สะดวกย่ิงขึ น

บ้านหัวตลาด หมู่ท่ี 4

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ด้านทิศ เพ่ือความสะดวกในการสัญจร กว้าง 5 ม. ยาว 490 ม. 1,470,000     1,470,000   1,470,000     1,470,000    1,470,000   จ้านวนของ ประชาชนสัญจรไปมา

ตะวันตก วัดป่าตะคร้อ บ้านตะคร้อ ไปมา  หนา 0.15 ม. การก่อสร้าง สะดวกย่ิงขึ น

 หมู่ท่ี 6

69 โครงการสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน เพ่ือความสะดวกในการสัญจร ช่วงท่ี 1 กว้าง 3 ม. 817,000       817,000      817,000        817,000      817,000      จ้านวนของ ประชาชนสัญจรไปมา

นายออดจากแยกบ้านนางสุวรรณถึง ไปมา  ยาว 62 ม.หนา 0.10 ม. การก่อสร้าง สะดวกย่ิงขึ น

บ้านนายออดจากบ้านนายออดถึงถนน ช่วงท่ี 2 กว้าง 4 ม.

สายหนองเต็ง บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5 ยาว -362 ม.หนา 0.10 ม.

75 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ปูทับด้วย เพ่ือความสะดวกในการสัญจร กว้าง 5 ม. ยาว 840 ม. 1,680,000     1,680,000   1,680,000     1,680,000    1,680,000   จ้านวนของ ประชาชนสัญจรไปมา

แอสฟัลท์ติกภายในท่ีท้าการ ไปมา  หนา 0.05 ม. การก่อสร้าง สะดวกย่ิงขึ น

อบต.ส้าพะเนียง
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 สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ

 สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ

 สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ

 สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ

 สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



ผ 02.2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

5.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการก่อร้างบ่อขยะต้าบลส้าพะเนียง เพ่ือให้ประชาชนมีท่ีมิ งขยะและ
ท่ีก้าจัดขยะของต้าบล

บ่อขยะ จ้านวน 1 บ่อ ตาม
แบบมาตรฐานส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

1,500,000     1,500,000   1,500,000     1,500,000    1,500,000   ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ชุมชนมีความสะอาด
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและลด
ปัญหาขยะ

 สถ/จว.นม 
อ่ืนๆ
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งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง   อ าเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ จัดหารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 2,500,000   2,500,000      2,500,000     2,500,000      2,500,000      ส านักปลัด

ยานพาหนะและ ภาพประสิทธิผล 6 ตัน 6 ล้อแบบบรรทุกน  า

ขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า

กว่า  6,000 ซีซี หรือก าลัง

เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า

170 กิโลวัตต์(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ จัดซื อเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อ 10,900       10,900          10,900         10,900          10,900          ส านักปลัด

บ้านงานครัว ภาพประสิทธิผล อ่อน แบบสายสะพาย 

เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 

1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอก

สูบไม่น้อยกว่า  30 ซีซี 

พร้อมใบมีด(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ จัดซื อเตาอบไมโครเวฟ 13,000       13,000          13,000         13,000          ส านักปลัด

บ้านงานครัว ภาพประสิทธิผล เป็นเตาอบไมรโครเวฟผสม

ระบบย่าง ความจุไม่น้อยกว่า

25 ลิตร(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ  - ตู้เย็น ขนาด 9 คิว จ านวน 1 ชุด 14,500       14,500          14,500         14,500          14,500          ส านักปลัด

งานบ้านงาน ภาพประสิทธิผล คุณสมบัติดังนี 

ครัว 1) ขนาดท่ีก าหนดเป็นความจุภายในขั นต่ า

2) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุตเป็นรุ่นท่ีได้รับฉลาก

ประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์
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แบบ ผ 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ส านักปลัด

คอมพิวเตอร์ ภาพประสิทธิผล งานประมวลผลจ านวน 10 เคร่ืองๆละ 16,000 บาท 

หรืออิเล็คทรอ คุณลักษณะพื นฐาน

นิกส์ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 1.0 GHz และมีเทคโน

โลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า

ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive 

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า

12 นิ ว มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า

1 ช่อง มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/10000 Bast-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ จัดซื ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 6,000         6,000            6,000           6,000           6,000            ส านักปลัด

คอมพิวเตอร์ ภาพประสิทธิผล (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง

หรืออิเล็คทรอ แบบท่ี 1 คุณลักษณะพื นฐาน

นิกส์ มีลักษณะการท างานไม่น้อย

กว่า Layer 2 ของ OSI Model

มีช่องเช่ือมระบบเครือข่าย

แบบ 10/100/1000 Base -Tหรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง

มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง รายละเอียดตามมาตรฐาน  ICT

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ จัดซื ออุปกรณ์กระจาย 23,000       23,000          23,000         23,000          23,000          ส านักปลัด

คอมพิวเตอร์ ภาพประสิทธิผล สัญญาณไร้สาย(Access Point)

หรืออิเล็คทรอ แบบท่ี 2 คุณลักษณะพื นฐาน

นิกส์ สามารถใช้งานตามมาตรฐาน

IEEE 802.11b,g,n,ac

สามารถท างานท่ีคล่ืนความถ่ี 2.4 GHz และ 5G

สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย

มีช่องเช่ือมระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

รายละเอียดตามมาตรฐาน  ICT
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แบบ ผ 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ จัดซื อและติดตั งเคร่ืองปรับ 461,000     461,000         461,000        461,000        461,000         ส านักปลัด

ส านักงาน ภาพประสิทธิผล อากาศแบบแยกส่วน ขนาด 

36,000 บีทียู จ านวน  10 เคร่ืองๆละ  46,100 บาท

ต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศ

ท่ีประกอบส าเร็จรูปทั งชุด ทั งหน่วยส่งความเย็นและระบบ

ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน มีความหน่วงเวลา

การท างานของคอมเพรสเซอร์

การติดตั งเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนประกอบด้วย

สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตรสายไฟยาวไม่เกิน  15 เมตร (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 30,200       30,200          30,200         30,200          30,200          ส านักปลัด

คอมพิวเตอร์ ภาพประสิทธิผล ระดับ XGAจ านวน 1 เคร่ือง คุณสมบัติดังนี 

หรืออิเล็คทรอ ขนาด 3,000 ANSI Lumens

นิกส์ คุณสมบัติดังนี 

1) เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพ จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ

2) ใช้LCD Panel หรือระบบ DLP 

3) ระดับ SVGA และ XGA เปน็ ระดับความละเอียดของภาพท่ี True

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม 43,000       43,000          43,000         43,000          43,000          ส านักปลัด

คอมพิวเตอร์ ภาพประสิทธิผล ติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

หรืออิเล็คทรอ จ านวน  10  เคร่ืองๆละ 4,300 บาท

นิกส์ คุณลักษณะพื นฐาน

1) เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที

4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

5) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
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แบบ ผ 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

11 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ ตู้เก็บเอกสารเหล็ก  แบบ 2 บาน 29,500       29,500          29,500         29,500          29,500          ส านักปลัด

ส านักงาน ภาพประสิทธิผล จ านวน  5 ตู้ คุณลักษณะดังนี 

1)มีมือจับชนิดบิด

2) มีแผ่นชั นปรับระดับ 3 ชั น

3) มีคุณสมบัติตาม มอก. รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์

12 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ  เก้าอี ขาเหล็กชุบโครมเม่ียม บุนวม 50,000       50,000          50,000         50,000          50,000          ส านักปลัด

ส านักงาน ภาพประสิทธิผล จ านวน 80 ตัว

13 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ โต๊ะพับหน้าไฟเบอร์ จ านวน 20 ตัว 50,000       50,000          50,000         50,000          50,000          ส านักปลัด

ส านักงาน ภาพประสิทธิผล ขนาดกว้าง 60 ซม.ยาว 180 ซม.

สูง 75 ซม.

14 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ กระจกส่องโค้งพร้อมเสาลงดิน 12,000       12,000          12,000         12,000          12,000          ส านักปลัด

ภายใน โฆษณาและ ภาพประสิทธิผล จ านวน  8 ชุด คุณสมบัติดังนี 

เผยแพร่ (1) กระจกส่องโค้งเส้นผ่าศูนย์กลางไม่

น้อยกว่า  24 นิ วรวมประกับจับเสา

(2)เสาลงดินเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ ว ยาวไม่น้อยกว่า  3 เมตร

15 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ สัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ 44,000       44,000          44,000         44,000          44,000          ส านักปลัด

ภายใน โฆษณาและ ภาพประสิทธิผล จ านวน  8 ชุด คุณสมบัติดังนี 

เผยแพร่ 1)แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ แรงดัน  17 โวลล์

2) แบตเตอร่ีแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 12 โวลล์ 12 AH

3) ขนาดของโคมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 300 มม.

4) เสาลงดินเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ ว

ยาวไม่น้อยกว่า  3 เมตร
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16 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ จัดซื ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนก 4,000         4,000            4,000           4,000           4,000            ส านักปลัด

ส านักงาน ภาพประสิทธิผล ประสงค์ จ านวน  5  เคร่ือง

คุณลักษณะดังนี 

1)สามารถอ่านและเขียนข้อมูลใน

บัตรแบบเอนกประสงค์(smart card)ตามมาตรฐาน iso/iec7816ได้

รวมถึงอ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด

ของกรมการปกครองได้อย่างดีมีความเร็วสัญญาณนาริกาไม่น้อยกว่า 4.8MHz

2) ใช้ช่องเช่ือมแบบ USB

3) ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5V 3V 1.8V ได้ 4)รองรับ windows xp,7,8,10

17 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ จัดซื อชั นวางเอกสารส่ีชั นโล่ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด

ส านักงาน ภาพประสิทธิผล จ านวน 5 ตัวๆละ 4,000 บาท

TOP เมลามีน 25 มม. กันรอยขีดข่วน 

กันความร้อน ติดขอบหนา 1 มม.

แผ่นข้างไม้ 15 มม. ติดผิวกระดาษฟอยล์

ติดขอบหนา 0.4 มม. มีลูกตั งกลางกันแอ่น

18 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ จัดซื อโต๊ะท างาน จ านวน  10 ตัว 95,000       95,000          95,000         95,000          95,000          ส านักปลัด

ส านักงาน ภาพประสิทธิผล ขนาดยาวไม่น้อยกว่า  150 ซม.

ขนาดสูงไม่น้อยกว่า  75 ซม.

19 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ  สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสาร 36,000       36,000          36,000         36,000          36,000          ส านักปลัด

คอมพิวเตอร์ ภาพประสิทธิผล ระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 3 

หรืออิเล็คทรอ คุณลักษณะพื นฐาน

นิกส์ - เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 60 แผ่น

- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 60 ppm

 มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง ราคาตามมาตรฐานครุถัณฑ์ ict
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แบบ ผ 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

20 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 176,000     176,000         176,000        176,000        176,000         ส านักปลัด

คอมพิวเตอร์ ภาพประสิทธิผล  แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดตั งภายนอกอาคาร

หรืออิเล็คทรอ ส าหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยท่ัวไปและงานอ่ืนๆ ราคา 22,000 บาท จ านาน 8 ตัว

นิกส์ คุณลักษณะพื นฐาน 

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel - 

 - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) - 

 - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

 - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX

 ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White)

 - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3

 - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 

 - สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ 

 - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้

 - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง  

 - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  

 - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อยสามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้

 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ ท างานได้ตามมาตรฐาน 

IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

  - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั งอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ท่ีได้มาตรฐาน IP66 

  - สามารถท างานได้ท่ีอุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย

 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้ เป็นอย่างน้อย  

  - มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card 

  - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ท่ีมี ลิขสิทธ์ิถูกต้อง 

รายละเอียดตามมาตรฐาน ICT

202
งบประมาณ



แบบ ผ 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

21 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 22,000       22,000          22,000         22,000          22,000          ส านักปลัด

คอมพิวเตอร์ ภาพประสิทธิผล  (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง ราคา 22,000 บาท จ านวน 1 เคร่ือง

หรืออิเล็คทรอ คุณลักษณะพื นฐาน 

นิกส์   - เป็นอุปกรณ์ท่ีผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ

   - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า 

  - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 

 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถท างานได้

ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง เดียวกันได้ จ านวนไมน้อยกว่า 8 ช่อง

สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลท่ีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 

  - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS” , SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้ เป็นอย่างน้อย 

 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) 

รายละเอียดตามมาตรฐาน ICT

22 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ 8,300         8,300            8,300           8,300           8,300            ส านักปลัด

คอมพิวเตอร์ ภาพประสิทธิผล PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง 

ราคา 8,300 บาท จ านวน 1 ตัว

หรืออิเล็คทรอ คุณลักษณะพื นฐาน 

นิกส์   - มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 

  - มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps

  - รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address 

 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถท างานได้ตาม

มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง เดียวกันได้ จ านวนไมน้อยกว่า 8 ช่อง

  - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้ 

  - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

รายละเอียดตามมาตรฐาน ICT
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แบบ ผ 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

23 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 129,600     129,600         129,600        129,600        129,600         ส านักปลัด

ส านักงาน ภาพประสิทธิผล 24,000 BTU  จ านวน  4 เคร่ืองๆละ 32,400 บาท

1) ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ำกว่ า 24,000 บีทียู แบบแยกส่วน 

2) ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั ง 

3) เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีความสามารถในก ารท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 24,400 บีทียู 

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 

4) ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั งชุด ทั งหน่วยส่ง ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์

 6) การจัดซื อเคร่ืองปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้วเพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน

 ควรพิจารณาจัดซื อเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

7) การติดตั งเคร่ืองปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี  สวิตช์1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร 

สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

8) ค่าติดตั งเคร่ืองปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั งแยกจากราคาเคร่ืองปรับอากาศ) 

(1) ชนิดตั งพื นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท 

(2) ชนิดตู้ตั งพื น ขนาดไม่ต่ ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท ขนาดไม่ต่ ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท

 (3) ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท

ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์

24 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ จัดหาเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800VA 3,200 3,200            3,200           3,200           3,200            กองคลัง

คอมพิวเตอร์ ภาพประสิทธิผล จ านวน  2 ตัว

สามารถส ารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

25 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ จัดซื อชั นวางเอกสารส่ีชั นโล่ง 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 กองคลัง

ส านักงาน ภาพประสิทธิผล จ านวน 4 ตัวๆละ 4,000 บาท

TOP เมลามีน 25 มม. กันรอยขีดข่วน 

กันความร้อน ติดขอบหนา 1 มม.

แผ่นข้างไม้ 15 มม. ติดผิวกระดาษฟอยล์

ติดขอบหนา 0.4 มม. มีลูกตั งกลางกันแอ่น
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แบบ ผ 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

26 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ 66,000       66,000          66,000         66,000          66,000          กองคลัง

คอมพิวเตอร์ ภาพประสิทธิผล งานประมวลผลจ านวน 3 เคร่ืองๆละ 22,000 บาท 

หรืออิเล็คทรอ คุณลักษณะพื นฐาน

นิกส์ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังนี 

1) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz 

และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ

2) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 

ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้

ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

(1) มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

(2) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB F170

(3) มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ ว

(4) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

(5) มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

(6) มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

(7) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

รายละเอียดตามมาตรฐาน  ICT

27 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ เก้าอี ส านักงาน จ านวน 4  ตัว 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 กองคลัง

ส านักงาน ภาพประสิทธิผล  ตัวละ 3,000 บาทเก้าอี แบบปรับระดับ มีล้อหมุนรอบตัว พนักพิงและท่ีน่ังหุ้มหนัง

สังเคราะห์ หรือวัสดุอ่ืนท่ีดีกว่า มีท่ีวางแขน

28 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ ตู้ท าน  าร้อนน  าเย็น จ านวน  1 เคร่ือง 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 กองคลัง

บ้านงานครัว ภาพประสิทธิผล

29 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ จัดซื อโต๊ะท างาน จ านวน  4 ตัว 38,000       38,000          38,000         38,000          38,000          กองคลัง

ส านักงาน ภาพประสิทธิผล ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  80  ซม.

ขนาดยาวไม่น้อยกว่า  150 ซม.

ขนาดสูงไม่น้อยกว่า  75 ซม.
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
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30 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ ตู้เก็บเอกสาร บานเล่ือนกระจก 8,000         8,000            8,000           8,000           8,000            กองคลัง

ส านักงาน ภาพประสิทธิผล ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 91 ซม.

ลึกไม่น้อยกว่า 45 ซม.

สูงไม่น้อยกว่า 185 ซม

ชั นแผ่นเหล็กไม่น้อยกว่า 3 ชั น

สามารถปรับระดับได้

31 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ ป๊ัมหอยโข่งชนิดแรงดันสูง   2 ชุด 40,000       40,000          40,000         40,000          40,000          กองช่าง

การเกษตร ภาพประสิทธิผล ขนาด 3700 วัตต์ 5.0 แรงม้า ไฟฟ้า 

380 โวลต์ ไฟสามสาย 3 เฟส ต่อหน้าแปลนขนาดท่อเข้าxออก เท่ากับ 2 x 1.25 นิ ว ส่งสูง 31.0-46.0 ม. อัตราไหลน  ามากสุด 450 ลิตรต่อนาที

32 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ ป๊ัมหอยโข่งชนิดแรงดันสูง 25,000       25,000          25,000         25,000          25,000          กองช่าง

การเกษตร ภาพประสิทธิผล จ านวน 2 ชุด ขนาด 2200 วัตต์ 3 แรงม้า x ไฟฟ้า 

 220 โวลต์ x 50Hz x ไฟสองสาย 1 เฟสขนาดท่อเข้า x ออก : เท่ากับ 3 x 3 นิ วอัตราไหลน  ามากสุด : 150-1200 ลิตรต่อนาที 

33 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ จัดซื อพ่วงรากจูงบรรทุกรถขุดขนาดเล็ก  - 130,000        130,000        130,000         กองช่าง

ยานพาหนะและ ภาพประสิทธิผล จ านวน 1 คัน คุณลักษณะดังนี 

ขนส่ง พ่วงรากจูงบรรทุกรถขุดขนาดเล็กบรรทุกรถขุด 6 – 10 ตัน 

 ขนาด   2  เพลา   4 ล้อสะพานขึ นลง  2  in  1  จะสอดเก็บหรือพับเก็บก็ได้ (ราคาตามท้องตลาด)

34 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ จัดหารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1,980,000   1,980,000      1,980,000     1,980,000      1,980,000      กองช่าง

ยานพาหนะและ ภาพประสิทธิผล 6 ตัน 6 ล้อแบบเทท้าย 

ขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า

กว่า  6,000 ซีซี หรือก าลัง

เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า

170 กิโลวัตต์(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
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35 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ ป้ัมแช่ ขนาด 2 นิ ว 15,000       15,000          15,000         15,000          15,000          กองช่าง

การเกษตร ภาพประสิทธิผล ขนาดมอเตอร์ 1/2 HP

อัตราการไหล 250 L/MIN

ความถ่ีกระแสไฟฟ้า (Hz) 50 HZ โวลต์ (Voltage) 220 V-240 V ก าลังวัตต์ (W) 400 W

36 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ เล่ือยยนต์ จ านวน  1 เคร่ือง 10,000       10,000          10,000         10,000          10,000          กองช่าง

การเกษตร ภาพประสิทธิผล เคร่ืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ความจุน  ามันหล่อล่ืนโซ่ 150 ซีซี 

ความจุถังเชื อเพลิง 250 ซีซี ความจุน  ามันหล่อล่ืนโซ่ 150 ซีซี 

ขนาดโซ่ PMMC3 3/8" อุปกรณ์ประกอบด้วย : 1.เคร่ืองเล่ือยยนต์ 1 ตัว

 2.แผ่นบังคับโซ่ 1 แผ่น 3.โซ่ขนาด 3/8" 1 เส้น 4.ปลอกแผ่นบังคับโซ่ 1 อัน 5.บล็อคหัวเทียน 1อัน 6.ไขควงปากแบน 1อัน

37 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 2,119,000   2,119,000      2,119,000     2,119,000      2,119,000      ส านักปลัด

ยานพาหนะและ ภาพประสิทธิผล แบบเทท้าย จ านวน 1 คัน

ขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซีหรือ ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์

แบบเปิดข้างเทท  าย (1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดควาวจุไม่น่อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร 

(2) ตัวถังเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื นหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร 

(3) รถรับน  าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า  6,000 กิโลกรัม และน  าหนัก ของรถรวมน  าหนักบรรทุก ไม่ต่ ากว่า 12,000 กิโลกรัม

ราคาตามมาตรฐานครุถัณฑ์

38 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ 44,000       44,000          44,000         44,000          44,000          กองช่าง

คอมพิวเตอร์ ภาพประสิทธิผล งานประมวลผลจ านวน 2 เคร่ืองๆละ 22,000 บาท 

หรืออิเล็คทรอ คุณลักษณะพื นฐาน

นิกส์ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังนี 

1) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 2) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า

แบบ Cache Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz  และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ 

ในกรณีท่ีต้องใช้ ความสามารถ ในการประมวลผลสูง (1) มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB (2) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า 

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB F170 (3) มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียด ไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ ว (4) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface)

 แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง (5) มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (6) มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

 แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (7) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth รายละเอียดตามมาตรฐาน  ICT
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39 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม 8,600         8,600            8,600           8,600           8,600            กองช่าง

คอมพิวเตอร์ ภาพประสิทธิผล ติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

หรืออิเล็คทรอ จ านวน  2  เคร่ืองๆละ 4,300 บาท

นิกส์ คุณลักษณะพื นฐาน

1) เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที

4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

5) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

40 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ เก้าอี ส านักงาน จ านวน 4  ตัว 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 กองช่าง

ส านักงาน ภาพประสิทธิผล  ตัวละ 3,000 บาทเก้าอี แบบปรับระดับ มีล้อหมุนรอบตัว พนักพิงและท่ีน่ังหุ้มหนัง

สังเคราะห์ หรือวัสดุอ่ืนท่ีดีกว่า มีท่ีวางแขน

41 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ จัดซื อโต๊ะท างาน จ านวน  4 ตัว 38,000       38,000          38,000         38,000          38,000          กองช่าง

ส านักงาน ภาพประสิทธิผล ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  80  ซม.

ขนาดยาวไม่น้อยกว่า  150 ซม.

ขนาดสูงไม่น้อยกว่า  75 ซม.

42 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ จัดซื อชั นวางเอกสารส่ีชั นโล่ง 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 กองช่าง

ส านักงาน ภาพประสิทธิผล จ านวน 3 ตัวๆละ 4,000 บาท

TOP เมลามีน 25 มม. กันรอยขีดข่วน 

กันความร้อน ติดขอบหนา 1 มม.

แผ่นข้างไม้ 15 มม. ติดผิวกระดาษฟอยล์ ติดขอบหนา 0.4 มม. มีลูกตั งกลางกันแอ่น

43 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 กองช่าง

ส านักงาน ภาพประสิทธิผล  (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท จ าวน 1 เคร่ือง 

คุณลักษณะพื นฐาน 

มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi มีความเร็วในการพิมพ์กระดาษ a4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า/นาที (ppm)

มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter,legal และ Custom
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44 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ

และขนส่ง

มีไว้เพ่ือใช้งาน  รถยนต์ส่วนกลาง 1 คัน เป็นเงิน 

854,000 บาทขนาด 1 ตัน ปริมาณ

กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 

กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ ล

แค็บ 4 ประตู เป็นราคารวม

เคร่ืองปรับอากาศ ราคารวมภาษี

สรรพสามิต

854,000 854,000 854,000 854,000 854,000 กองช่าง

45 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 กองคลัง

ส านักงาน ภาพประสิทธิผล  (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท จ าวน 3 เคร่ือง 

คุณลักษณะพื นฐาน 

มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi มีความเร็วในการพิมพ์กระดาษ a4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า/นาที (ppm)

มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter,legal และ Custom

46 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ เก้าอี ส านักงาน จ านวน 10  ตัว 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัด

ส านักงาน ภาพประสิทธิผล  ตัวละ 3,000 บาทเก้าอี แบบปรับระดับ มีล้อหมุนรอบตัว พนักพิงและท่ีน่ังหุ้มหนัง

สังเคราะห์ หรือวัสดุอ่ืนท่ีดีกว่า มีท่ีวางแขน

47 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ

และขนส่ง

มีไว้เพ่ือใช้งาน  รถยนต์ส่วนกลาง 1 คัน เป็นเงิน 854,000 

บาทขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ า

กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด 

ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ 

แบบดับเบิ ลแค็บ 4 ประตู เป็นราคารวม

เคร่ืองปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิต

854,000 854,000 854,000 854,000 854,000 ส านักปลัด

48 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน มีไว้เพ่ือใช้งาน รถจักรยานยนต์ 48,500 48,500 48,500 48,500 48,500 กองช่าง

พาหนะและ ขนาด 110 ซีซี จ านวน 1 คัน เป็นเงิน 48,500 บาท ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดปริมาณกระบอกสูบขั นต่ า 

ขนส่ง กรณีขนาดต่ ากว่า ซีซี ท่ีก าหนดไม่เกิน 5 ซีซี ราคาท่ีก าหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียนคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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แบบ ผ 03

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

49 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน มีไว้เพ่ือใช้งาน รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000 ส านักปลัด

พาหนะและ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี

ขนส่ง หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า  90 กิโลวัตต์

เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน มีประตูด้านหลัง เปิด-ปิด ส าหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้าออก มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซ

ไม่น้อยกว่า 2 ท่อน ท่ีแขวนน  าเกลือ มีท่ีจัดเก็บอุกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์อย่างอ่ืนท่ีจ าเป็นอย่างเป็นระเบียบ

และมีความปลอดภัยจากการหลุดร่วง ปลิว อออก ในกรณท่ีรถมีการ ชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ า เคร่ืองส่องกล่องเสียงและ

เคร่ือดูดของเหลว ใช้กับไฟรถ เคร่ืองวัดความดันโลหิต ชนิดติดผนัง ชุดป้องกันกระดูกคอเคล่ือน ชุดเฝือกลม ชุดให้ออกซิเจน

แบบ Pie Line ส าหรับส่งท่อก๊าซ อุปกรณ์ดามหลังชนิสั น เก้าอี เคล่ือนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั งเคร่ือง

ปรับอากาศ

50 แผนงานรักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า มีไว้เพ่ือใช้งาน เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ส านักปลัด

ภายใน และวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จ านวน 10 เคร่ือง

เคร่ืองละ 12,000 บาท 

ประกอบด้วย ตัวเคร่ือง  แท่นชาร์จ แบตเตอร่ี 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ

51 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ  - ตู้เย็น ขนาด 9 คิว จ านวน 3 ตู้ 43,500       43,500          43,500         43,500          43,500          กอง

งานบ้านงาน ภาพประสิทธิผล คุณสมบัติดังนี การศึกษา

ครัว 1) ขนาดท่ีก าหนดเป็นความจุภายในขั นต่ า

2) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุตเป็นรุ่นท่ีได้รับฉลาก

ประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์

52 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม 25,800       25,800          25,800         25,800          25,800          กอง

คอมพิวเตอร์ ภาพประสิทธิผล ติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) การศึกษา

จ านวน  6  เคร่ืองๆละ 4,300 บาท

คุณลักษณะพื นฐาน

1) เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที

4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

5) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
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แบบ ผ 03

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

53 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 กอง

คอมพิวเตอร์ ภาพประสิทธิผล งานประมวลผลจ านวน 6 เคร่ืองๆละ 16,000 บาท การศึกษา

คุณลักษณะพื นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังนี 

1) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz 

และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ

2) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 

ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้

ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

(1) มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

(2) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB F170

(3) มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ ว

(4) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

(5) มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

(6) มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

(7) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth รายละเอียดตามมาตรฐาน  ICT

54 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ ตู้เก็บเอกสารเหล็ก  แบบ 2 บาน 29,500       29,500          29,500         29,500          29,500          กอง

งานบ้านงาน ภาพประสิทธิผล จ านวน  5 ตู้ คุณลักษณะดังนี การศึกษา

ครัว ราคาตู้ละ 5,900 บาท

1)มีมือจับชนิดบิด

2) มีแผ่นชั นปรับระดับ 3 ชั น 3) มีคุณสมบัติตาม มอก. รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์

55 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ จัดซื อชั นวางเอกสารส่ีชั นโล่ง 28,000       28,000          28,000         28,000          28,000          กอง

ส านักงาน ภาพประสิทธิผล จ านวน 7 ตัวๆละ 4,000 บาท การศึกษา

TOP เมลามีน 25 มม. กันรอยขีดข่วน 

กันความร้อน ติดขอบหนา 1 มม.

แผ่นข้างไม้ 15 มม. ติดผิวกระดาษฟอยล์ ติดขอบหนา 0.4 มม. มีลูกตั งกลางกันแอ่น
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แบบ ผ 03

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

56 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ จัดซื อโต๊ะท างาน จ านวน  7 ตัว 66,500       66,500          66,500         66,500          66,500          กอง

ส านักงาน ภาพประสิทธิผล ราคาตัวละ 9,500 บาท การศึกษา

ขนาดยาวไม่น้อยกว่า  150 ซม.ขนาดสูงไม่น้อยกว่า  75 ซม.

57 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ เก้าอี ส านักงาน จ านวน 7  ตัว 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 กอง

ส านักงาน ภาพประสิทธิผล  ตัวละ 3,000 บาทเก้าอี แบบปรับระดับ มีล้อหมุนรอบตัว พนักพิงและท่ีน่ังหุ้มหนัง การศึกษา

สังเคราะห์ หรือวัสดุอ่ืนท่ีดีกว่า มีท่ีวางแขน

58 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ เคร่ืองพ่นหมอกควัน 295,000     295,000         295,000        295,000        295,000         ส านักปลัด

การเกษตร ภาพประสิทธิผล จ านวน 3 เคร่ืองๆละ 59,000 บาท

ปริมาณการฉีดพ่นน  ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อช่ัวโมง

ถังบรรจุน  ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า

59 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 19,300       19,300          19,300         19,300          19,300          ส านักปลัด

และเผยแพร่ ภาพประสิทธิผล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล

จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 19,300 บาท

เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)

ความละเอียดท่ีก าหนดเป็นความละเอียดท่ีเซ็นเซอร์ภาพ  (Image Sensor)

มีระบบแฟลชในตัว สามารถถอดเปล่ียนส่ือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเม่ือ ข้อมูลเต็ม

หรือเม่ือ ต้องการเปล่ียนสามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้

มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

60 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV 26,700       26,700          26,700         26,700          26,700          ส านักปลัด

และเผยแพร่ ภาพประสิทธิผล ขนาด 40 นิ ว ราคา 8,900 บาท จ านวน 3 เคร่ือง ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล  ระดับความละเอียด

เป็นความละเอียดของจอภาพ ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดจอภาพ แบบ LED Backlight สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)

 ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพ่ือการเช่ือมต่อสัญญาณ ช่องต่อ USB  ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ  เพลง และ

 มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว

61 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ โทรทัศน์  LED แบบ Smart TV 26,700       26,700          26,700         26,700          26,700          กองคลัง

และเผยแพร่ ภาพประสิทธิผล ขนาด 40 นิ ว ราคา 8,900 บาท จ านวน 1 เคร่ือง ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล  ระดับความละเอียดเป็นความละเอียด

ของจอภาพ ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดจอภาพ แบบ LED Backlight สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) ช่องต่อ HDMI 

ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพ่ือการเช่ือมต่อสัญญาณ ช่องต่อ USB  ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ  เพลง และ มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
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ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

(1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

                  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั ้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  หมวด 6  ข้อ 29 ในการประเมินแผนนั้นจะต้องดำเนินการประเมิน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/2931 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

(๒) การติดตามและประเมินผลโครงการ 

                 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29  ในการประเมินแผนนั้นจะต้องดำเนินการประเมินคุณภาพของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

(3) สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

             3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

                การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นที่
ปรึกษาเพื่อศึกษาการวางระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น
แนวทางติดตาม และแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติรวมทั้งให้มีมาตรฐานเดียวกัน ในการติดตามประเมินผล การ
จัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผังโครงสร้างของระบบและประเด็นใน
การติดตามประเมินผล  ดังนี้  
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ผังระบบและประเด็นการตรวจประเมิน 

 

                                           

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 

(Input) 

แบบติดตามแผน 

(Process) 

แบบประเมินผลแผน 

(Output) 

แบบที่ 1 

การประเมินการจดัท าแผนยทุธศาสตร ์
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

แบบที่ 2 

แบบติดตามการประเมินผลการด าเนินงาน

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

แบบที่ 3/1 

แบบประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนยทุธศาสตร ์

                        แบบที่ 3/2 

แบบประเมินความพอใจต่อผลด าเนินงาน

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในภาพรวม 

แบบที่ 3/3 

แบบประเมินความพอใจต่อผลด าเนินงาน

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในแต่ละ

ยทุธศาสตร ์
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(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

          ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 

    แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 

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

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

      การจัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดำเนินงานของเองค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

      แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 

      แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการนให้บริการ 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

  4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

      ในอนาคตควรมุ่งเน้นพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือใช้ในการใช้อุปโภคบริโภค ใช้ในการเกษตร พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้มีความทั่วถึง พัฒนาระบบการระบายน้ำเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง 

http://www.dla.go.th/
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ๆ เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน พัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
การจัดการขยะ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

          1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น ควรพิจารณาใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่นมาเป็นกรอบในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และให้มีความสอดคล้องกัน 

          2. การแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องดำเนินการตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด และควรคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ 

          3. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณ และคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

         4. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
และงบประมาณจากเงินสะสม ให้สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่ระเบียบ กฎหมาย กำหนดไว้ 

         5. องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้าน
ที่จะต้องดำเนินการซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการขอโอนงบประมาณเพ่ิม โอนลด หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 

 

 

 




