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ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้ง 

ตำบลโนนรัง ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 
2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองโน หมู่ที่ 
3 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดนครราชสีมา 
ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2223 ตัดผ่าน ระยะทางห่างจากอำเภอชุม
พวงประมาณ 16 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอข้างเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง 
ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

   ที่มา : สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552 
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 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังมีเนื้อที่โดยประมาณ 93.57 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 58,482 ไร่ จำแนกพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลออกเป็นดังนี้ 
  1. พื้นที่อยู่อาศัย   22.57   ตารางกิโลเมตร (14,106.25  ไร่) 
  2. พื้นที่ทำการเกษตร   71.00   ตารางกิโลเมตร (44,375.75  ไร่) 
  สภาพ พ้ืนที่ ส่ วน ใหญ่ เป็ นที่ ราบสลับลู กคลื่ น  พ้ื นที่ มี ความลาด เอียงจากทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพพ้ืนที่เป็นดินร่วนปนทราย มีหินลูกรังและดินลูกรังผสมดินเหนียวเป็นบางส่วน
เหมาะสำหรับปลูกพืชไร่และไม้ยืนต้น พ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ป่ าสงวนที่หมดสภาพแล้ว แหล่งน้ำโดยทั่วไปไม่
สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดปี 
  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญคือ ป่าไม้และแหล่งน้ำ ซึ่งป่าไม้มีลักษณะเป็นป่าโปร่งกระจายอยู่
ทั่วไปในพ้ืนที่ ส่วนแหล่งน้ำจะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติคือ ลำน้ำ ลำห้วย บึง และหนองน้ำ 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพอากาศทั่วไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (เริ่ม
ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์) มรสุมนี้มีแหล่งกำเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีก
โลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีนพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห้งจากแหล่งกำเนิดเข้ามาปกคลุม
ประเทศไทย ทำให้ประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง โดยทั่วไป ส่วนมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ (เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม) มรสุมนี้มีแหล่งกำเนิดจากบริเวณความ
กดอากาศสูงในซีกโลกใต้บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งพัดออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้และ
เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์สูตร พัดพาเอามวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่
ประเทศไทย ให้บริเวณพ้ืนที่มีเมฆมากและฝนตกชุกโดยทั่วไป 
 1.4 ลักษณะของดิน 
  สภาพของดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย เก็บความชุ่มชื้นได้น้อยมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
และมีส่วนที่เป็นดินเค็มถึงร้อยละ 30.05 ของพ้ืนที่ มีพ้ืนที่เพียงบางส่วนที่เป็นดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์
ปานกลางและค่อนข้างสูง ซึ่งเหมาะแก่การเกษตรกรรมเพียงร้อยละ 30.5 ของเนื้อที่ทั้งหมด 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
  แบ่งเขตการปกครองเป็น 21 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
  หมู่ที ่1 บ้านโนนรัง , หมู่ที ่2 บ้านหนองหว้า , หมู่ที ่3 บ้านหนองโน , หมู่ที ่4 บ้านโคกเพชร 
, หมู่ที ่5 บ้านทับรัก , หมู่ที ่6 บ้านโนนหาด , หมู่ที ่7 บ้านหนองทุ่ม , หมู่ที ่8 บ้านหนองข่า , หมู่ที ่9 บ้านดง
บัง , หมู่ที ่10 เมืองยาง , หมู่ที่ 11 บ้านโคกสูง , หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ปฏิรูป , หมู่ที่ 13 บ้านใหม่พัฒนา , หมู่ที่ 
14 บ้านหนองสะแก , หมู่ที่ 15 บ้านภูดินทอง , หมู่ที่ 16 บ้านหัวฝาย , หมู่ที่ 17 บ้านคอกควาย , หมู่ที่ 18 
บ้านหนองโก , หมู่ที่ 19 บ้านร่มเย็น , หมู่ที่ 20 บ้านหนองหว้าบูรพา , หมู่ที่ 21 บ้านหนองสรวง 
 2.2 การเลือกตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังเป็นเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานโดยคณะ
ผู้บริหาร มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บริหารสูงสุด และมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น
ผู้บริหารสูงสุดในฝ่ายข้าราชการประจำและพนักงานจ้าง ซึ่งมีนางสุภาวดี  ช้าเกตุ เป็นนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนรัง ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 จนถึงปัจจุบัน มีนายสุรชัย  แก้วนารา และนาย
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ยรรยง  ทองวิเศษ เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีนายสุเนตย์  สร้อยพิมาย เป็นเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล 
3. ประชากร 
 ตำบลโนนรังมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 9,793 คน แยกเป็น 
 ชาย 4,924 คน 
 หญิง 4,869 คน 
 ความหนาแน่นเฉลี่ย 104 คน / ตารางกิโลเมตร 
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตตำบลโนนรัง 
หมู่ที่ บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 โนนรัง 118 186 194 380 
2 หนองหว้า 164 305 300 605 
3 หนองโน 75 147 165 312 
4 โคกเพชร 218 471 421 892 
5 ทับรัก 77 154 160 314 
6 โนนหาด 170 393 376 769 
7 หนองทุ่ม 112 208 234 442 
8 หนองข่า 203 443 418 861 
9 ดงบัง 105 174 194 368 

10 เมืองยาง 73 153 153 306 
11 โคกสูง 236 474 458 932 
12 ใหม่ปฏิรูป 147 168 146 314 
13 ใหม่พัฒนา 158 277 288 565 
14 หนองสะแก 150 312 331 643 
15 ภูดินทอง 131 148 149 297 
16 หัวฝาย 46 88 100 188 
17 คอกควาย 47 102 91 193 
18 หนองโก 92 198 182 380 
19 ร่มเย็น 115 238 229 467 
20 หนองหว้าบูรพา 91 197 207 404 
21 หนองสรวง 38 88 73 161 

รวม 2,566 4,924 4,869 9,793 

5.  สภาพทางเศรษฐกิจ ที่มา : สำนักทะเบียนราษฎร์   อำเภอชุมพวง   ข้อมูล  ณ  มิถุนายน  พ.ศ.  2562 
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4. สภาพทางสังคม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง มีลักษณะทางสังคมเป็นแบบสังคมร่วมสมัยโดยนำเอาศิลปะ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษมาผสมผสานกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ ประชาชน
ในชุมชนมีการดำรงชีวิตที่เรียบง่าย อยู่ร่วมกันแบบพ่ึงพาอาศัย เป็นสังคมเกษตรกรรมที่สงบสุข ในชุมชนไม่มี
ความขัดแย้งทั้งทางศาสนาและกฎระเบียบ 
 4.1 การศึกษา 
  สถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังมีท้ังสิ้น 7 แห่ง ดังนี้ 
  1) โรงเรียนบ้านโนนรัง 
  2) โรงเรียนบ้านดงบังสว่างวิทยา 
  3) โรงเรียนบ้านโคกเพชร 
  4) โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 
  5) โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป 
  6) โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 
  7) โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง 
 4.2 สาธารณสุข 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    จำนวน     2 แห่ง 
  - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (ศสมช.) จำนวน    21 แห่ง 
  - อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)  จำนวน   185 คน 
 4.3 การสังคมสงเคราะห์ 
  - ผู้สูงอายุ จำนวน 1,256 คน 
  - ผู้พิการ จำนวน   248 คน 
  - ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน     13 คน 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  การคมนาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2223 เป็น
ถนนสายหลักท่ีใช้ในการคมนาคม และถนนสายอื่น ๆ ดังนี้ 
  - ถนนลาดยาง   ระยะทาง 14,400 เมตร 
  - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระยะทาง 15,073 เมตร 
  - ถนนหินคลุก   ระยะทาง 34,470 เมตร 
  - ถนนลูกรัง   ระยะทาง 11,050 เมตร 
  - ถนนดิน     ระยะทาง   8,950 เมตร 
 5.2 การไฟฟ้า 
  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังมีจำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 21 หมู่บ้าน และมี
ประชากรที่ใช้ไฟฟ้าครบทุกครัวเรือนแต่ก็มีปัญหาอยู่บ้างเนื่องจากการขยายเขตไฟฟ้ายังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่จึงมี
การต่อพ่วงไฟฟ้าจากบ้านข้างเคียง  
  - มีไฟฟ้าใช้    จำนวน  2,๔๒๔ ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  99.17 
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  - ไม่มีไฟฟ้าใช้    จำนวน      20 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ    0.83 
 5.3 การประปา 
  - ประปาหมู่บ้าน    จำนวน      21   แห่ง 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังส่วนใหญป่ระกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  
ได้แก่ อาชีพทำนา ร้อยละ 68 อาชีพทำไร่ ร้อยละ 8 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่
ราบสลับลูกคลื่น สภาพพ้ืนที่เป็นดินร่วนปนทราย มีหินลูกรังและดินลูกรังผสมดินเหนียวเป็นบางส่วนเหมาะแก่
การเพาะปลูก อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนจึงเป็นการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ผลผลิตที่สร้างรายได้
หลักได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย เป็นต้น นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 16 ของ
ประชากรทั้งหมดและอาชีพอ่ืน ๆ 
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ส่วนที่  2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

1. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
 1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
  จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนรัง หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า  Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) สรุป 
การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง รายละเอียด ดังนี้ 
 
 ปีงบประมาณ 2560  
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้  50,840,000  บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้  50,840,000  บาท 
 รายรับจริง   49,421,698.55 บาท 
 รายจ่ายจริง   37,895,524.32 บาท 
 ปีงบประมาณ 2561 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้  53,000,000  บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้  53,000,000  บาท 
 รายรับจริง   53,115,405.22 บาท 
 รายจ่ายจริง   40,663,035.79 บาท 
  
 1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 1.2.1 เชิงปริมาณ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เมื่อวันที่ 
30 ธันวาคม 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จำนวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 80 25 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 6 3 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การ
กีฬาและนันทนาการ 

34 29 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 7 6 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 12 9 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 1 
7) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 12 7 
8) ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 9 6 

รวม 162 86 
 สรุป จำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนสามปี เฉพาะปี 2561 กำหนดไว้ 162 โครงการ ปฏิบัติ
ได้จริง 86 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.08 งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ 2561 เป็นเงินทั้งสิ้น 15,661,169 บาท 

 1.2.2 เชิงคุณภาพ 
 จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ สรุปเป็น
ประเด็นได้ดังนี ้

 1. คณะกรรมการฯ ควรมีการติดตามออกพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบโครงการ / กิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ โดย
กำหนดการสุ่มตรวจเป็นรายไตรมาส เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันกาล 
 2. ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังในแต่ละเขตพ้ืนที่ได้ออกสำรวจความต้องการของ
ประชาชนก่อน เพ่ือนำเสนอแผนงาน / โครงการ ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 3. ระยะเวลาในการดำเนินงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ขอให้ระบุให้ชัดเจน เพราะอาจมีผลกระทบต่อ
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่ที่ทำการก่อสร้างของโครงการนั้น ๆ 
 4. กรณีเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มต่าง ๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรเข้าไปประสานงานให้
คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงาน และแนวทางการใช้จ่ายเงินที่ถูกต้องตามระเบียบ สอบถามปัญหา
อุปสรรคในการดำเนินโครงการ / กิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม 
 5. กรณีของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงานนั้น ขอให้ระบุด้วยว่าโครงการอะไรอยู่ในขั้นตอนไหนบ้าง 
เพ่ือที่จะทราบถึงระยะเวลาที่โครงการจะแล้วเสร็จ 
 6. ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามรายงานผล
การดำเนินงานโครงการภายในกำหนดเวลา (30 วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ) 
 7. ควรมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานผลการดำเนินงานให้ครบถ้วนถูกต้อง 
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2. ผลท่ีได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตาม
สถานะการเงินและการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 
 1. ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และการลงถนนดิน ถนนหินคลุก 
เพ่ือซ่อมแซมถนนให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรไป - มา 
 2. การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค และการเกษตรให้กับประชาชนโดยการขุดลอกสระ
กักเก็บน้ำเพิ่มข้ึน และขุดเจาะบ่อบาดาลให้เพียงพอกับความต้องการ 
 3. การซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลเพื่อเพ่ิมความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 4. การส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชนเพื่อให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 2.2 ผลกระทบ 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ไม่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการสาธารณะ
จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 
 
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน 80 โครงการ แต่นำไปปฏิบัติ
ได้ 25 โครงการ ถือว่าการนำแผนไปสู่การปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
 การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 
 1. โดยภาพรวมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถนำไป
ปฏิบัติได้จริงค่อนข้างสูง แต่ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน 80 
โครงการ แต่นำไปปฏิบัติได้ 25 โครงการ ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน จัดทำแผนให้อยู่
บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรกำหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการ
คลังของ อบต. 
 2. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 1 ด้าน
การบริหารจัดการ ข้อ 2.3 กำหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2564) เฉพาะปี 2561 มาดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้
คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ว่า อบต.โนนรัง นำแผนปี 2561 ไปปฏิบัติได้ 86 โครงการจาก
ที่ตั้งไว้ในแผน 162 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 53.08 ซึ่งจะได้คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมฯ จำนวน 1 
คะแนน ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้ ลดจำนวนโครงการใน
แผนพัฒนาให้สอดคล้องกับงบประมาณและสถานะทางการคลัง และเพ่ิมโครงการที่นำไปปฏิบัติให้มากขึ้น 
  
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
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 1. ในปีต่อไปการออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนควรมีข้อคำถามปลายเปิดเพ่ิม
ขึ้นมา 
 2. โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานถ้าเป็นไปได้ควรดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ เพ่ือ
ประโยชน์หลายประการ เช่น หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในฤดูฝน 
 3. ควรรณรงค์เสริมสร้างและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ราษฎรในกระบวนการจัดทำและติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งข้ึน 
 4. ควรปรับปรุงขั้นตอนการร้องทุกข์เมื่อเวลาเกิดภัยพิบัติให้ได้รับความรวดเร็วทันท่วงที 
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ส่วนที่  3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่มีเอกราช อธิปไตย และบูรณาภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การ
ดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขและเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุ
สังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึง
ประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนว
ทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจำเป็นกำหนดยุทธศาสตร์ชาติใน
ระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติ ในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ 
และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้ง
ประชาชน เอกชน และประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซ่ึงยุทธศาสตร์
ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิสัยทัศน์ จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้
การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ 
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย 
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
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 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0 
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ตำ่กว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 3. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ 
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  (5) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงคแ์ละอุปทานของน้ำ 
 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  (3) มีการกระจายอ้านาจที่เหมาะสม 
 กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 ประกอบด้วย 10 
ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
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 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครฐั 
 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาค 
 1. แนวคิดและหลักการ 
 1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลเป็นธรรมและมี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับแนวคิด “การ
พัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้สังคมา
สมานฉันท์ และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 1.2 หลักการมุ่งสร้างความเชื่อโยงกับแผนระดับชาติต่าง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนาสอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 
  (1) กำหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศ และภาครวมถึงชุมชน 
  (2) กำหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของ
พ้ืนที ่
 2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสำคัญต่อ
การพัฒนาประเทศเป็นผลให้จำเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่
สมดุล ดังนั้นจึงกำหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
 2.1 พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือเป็น
ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค
โดยเฉพาะ 
  2.1.1 พัฒนาพ้ืนที่ เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก -ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร แนวสะพาน
เศรษฐกิจพ้ืนที่ อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรธีรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
  2.1.2 พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือใต้  (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ส-
บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 2.2 พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศโดยเน้น
พ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน 
 2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่นพิษณุโลก และขอนแก่น 
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 2.4 สร้างความมั่นคงของญฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรมและ
การจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ยุทธการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การ
ตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงวทุน และ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกจิกบัประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รอบ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไข
ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
  (4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้
ให้ได้ 15.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบ
ชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทำเกษตร
อินทรีย์ 
 3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  - กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรี รัมย์ 
สุรินทร์ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่า
เพ่ิมและพัฒนาเส้นทาง 
 3.3 โครงการที่สำคัญ (Flagship Project) 
  (1) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
  (2) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
  (3) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
  (4) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
  (5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
  (6) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
  (7) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชีตอนบนและลุ่มน้ำมูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 
  
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position) 
 1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
 2. เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
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 3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มี
ชื่อเสียง 
 4. เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ศูนย์กลางการเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และการค้าชายแดน” 
พันธกิจ (Mission) 
 1. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลัง เพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
 3. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
 4. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
 6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าขายชายแดน 
เป้าประสงค์รวม (Obgective) 
 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
 2. รายได้จากกการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
 3. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมข้ึน 
 4. มูลค่าการส่งออกสินค้าชายแดน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics Issues) 
 1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
 2. การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
 3. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 
กลยุทธ์ (Strategy) 
 1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร 
  1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร 
  1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
  1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
  1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
  1.5 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.6 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 
  1.7 ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจำหน่าย 
  1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าการเกษตร 
 2. การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
  2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
  2.2 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
  2.3 พัฒนาสินค้าและบริหารทางการท่องเที่ยว 
  2.4 พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
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  2.5 สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
  2.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
  2.7 เพ่ือประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
  2.8 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  2.9 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
 3. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 
  3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน และการลงทุนในประเทศ 
  3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 
 แผนพัฒนาจังหวัด 
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 1. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประชาชนมีคุณภาพ 
 3. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมความมั่นคง เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ 
 5. เป็นที่ตัง้ของสส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณากรอย่างยั่งยืน 
วิสัยทัศน์ 
 “โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย” 
เป้าประสงค์รวม 
 1. เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
 2. เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 3. เพือ่เพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
 4. เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และปกป้องสถาบันหลักของ
ชาติ 
 5. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 2. ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 4. การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
  1.1 ประสานและบริหารการจัดการน้ำ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
เมื่อปี 2538 เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
  1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 
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  1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้เข้าใจเรื่องการใช้
น้ำ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
  2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  2.2 พัฒนาและเตรียมบุคคลด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพทักษะและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
  2.3 สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ
การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
  2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  2.5 ส่งเสริมการศกึษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
  3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพเพ่ือเกษตรกรจะได้เพ่ิมผลผลิต 
ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม โดยร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
  3.2 ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ 
พัฒนาสินค้า OTOP ให้มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
  3.3 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้นำด้านการเกษตร อาสาสมัครเกษตร 
  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพนำ
เครื่องจักร และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายสินค้าไปสู่
ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
  3.5 สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบาย
เศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
  3.6 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภค เพ่ือจำหน่าย
และเพ่ือการอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
  4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นผู้นำ
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นคุณภาพ 
  4.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
  4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  4.4 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่นเพ่ือเตรียม
ยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  4.5 ดำเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือ
ป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
  4.6 ดำเนินการโครงการ อบจ.สัญจรเพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค 
และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน 
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  4.7 ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม 
รวมทั้งจัดสร้างหอเกียรติยศ (Hall of Fame) เพ่ือประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการ และสร้างชื่อเสียงให้แก่
จังหวัดนครราชสีมา 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
  5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 
  5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึงและทันเหตุการณ์ โดยรว่มมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลและหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
  5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้เรียนรู้
การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
และการเขา้รับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับความ
จำเป็นและความต้องการของประชาชนในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 
  6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
  6.3 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เพ่ือ
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  6.4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
  6.5 ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่ง เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจร ความปลอดภัยและความ
เป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
  7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
  7.1 พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
  7.2 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด หน่วยงานและ
ส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
  7.3 สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้าง
เครือข่าย เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพและขยายตลาดสินค้าทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
  7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาชุมชน และจัดแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ รวมถึงการ
สร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 
  8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือให้
รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และ ทัศนคติในด้านต่าง ๆ กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่าง ๆ ในโลก 
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  8.2 นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้
สะดวกรวดเร็ว แม่นยำ โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นสำคญั 
  8.3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้ได้รับ
การศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการ
บริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 
  8.4 บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
  8.5 พัฒนาระบบการบริการและอำนวยการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วม 
  8.6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
  9.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่
เกี่ยวขอ้งในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  9.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สำคัญ เพื่อ
สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  9.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูตำรวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) และอาสาสมัครอ่ืน ๆ เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจรในชุมชน 
  9.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  9.6 ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง การแก้ไขปัญหาการจราจร เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่
ผู้ใช้รถใช้ถนน 
  9.7 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุการใช้ถนน 
  10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  10.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ ลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
  10.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา มลพิษ/มลภาวะและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ 
  10.3 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
จัดทำระบบกำจัดขยะรวม เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 
 2.1 วิสัยทัศน์ 
 “องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังมุ่งพัฒนาไปสู่  สังคมเอ้ืออาทร ประชาชนสุขภาพดีถ้วนหน้า 
ปราศจากยาเสพติด เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพ้ืนฐานครบครัน 
ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา บริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล” 
 2.2 ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 8. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 2.3 เป้าประสงค์ 
 1. ระบบการคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน มีน้ำในการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 2. เศรษฐกจิชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. พัฒนาระบบการศึกษา จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม 
 4. สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุขเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี สนับสนุนการบริการ
สาธารณสุขของหมู่บ้าน 
 5. จัดการด้านสวัสดิการสังคมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
 6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
 7. ดำเนินการจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และดำเนินภารกิจ หนึ่ง
ตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ประจำตำบลให้มีประสิทธิภาพ 
 8. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการ 
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 2.4 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 
2. ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ำประปาสะอาดใช้อย่าง
เพียงพอ 
3. ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ำอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรพอเพียง 
4. ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
5. ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ 
2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการฝึกอบรมอาชีพ 
3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 

1. ร้อยละของเด็กเล็กที่ได้รับความพร้อมในสถานศึกษา 
2. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรมด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 
3. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาด้าน
การศึกษา 
4. ร้อยละของสถานที่ออกกำลังกาย 
5. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 
6. ร้อยละความสำเร็จของโครงการ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 1. ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 
3. ร้อยละความสำเร็จของโครงการ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 1. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 
2. ร้อยละของผู้ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 
3. ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 
4. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 
5. ร้อยละความสำเร็จของโครงการ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. จำนวนกิจกรรมในการจัดการขยะ 
2. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ดำเนินการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. จำนวนครั้งในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกตระหนักในการ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

7. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรพัย์สิน 

1. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือเมื่อประสบเหตุ 
สาธารณภัย 
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 

8. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ 1. ระดับความสำเร็จของการประเมินผลแผนงาน/โครงการ
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ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
และคุณภาพ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน 
3. ร้อยละของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ตำบล 
4. ร้อยละของการสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร
เพ่ือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
5. ร้อยละของรายได้เพ่ิมขึ้น 
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 2.5 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้าง ซ่อมบำรุงงานโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนรัง เช่น เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท ์
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไป – มา มีแหล่งน้ำเพ่ือการบริโภค อุปโภคและทำ
การเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน เพ่ือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ต่อไป 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการเกษตร 

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต 
มีการสร้างงานอาชีพในชุมชน พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานของ
ประชาชน สนับสนุนด้านเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์การผลิต การบริหาร
จัดการการผลิต การตลาด เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและพัฒนาผลผลิตให้ได้
มาตรฐาน ให้ชุมชนสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยความเข้มแข็ง และพ่ึงพา
ตนเองได้ โดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้เกษตรกร
ในตำบลทำการเกษตรอินทรีย์แทนการใช้สารเคมีและปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 
ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด จำหน่ายได้ราคาดี ช่วยเพิ่มรายได้
ของเกษตรกร 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การ
กีฬาและนันทนาการ 

ส่งเสริมการศึกษาของประชาชน ให้ประชาชนได้รับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน มีสถานที่แสวงหาความเพ่ือรู้พัฒนาตนเอง มีแหล่งข้อมูล
ข่าวสาร ให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว 
ทันเวลา ก้าวทันยุคของความเจริญด้านเทคโนโลยีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ 
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ส่งเสริมและทำนุบำรุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้
ประชาชนเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด มีการรวมตัวกันทำกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพจิตดี มีความรู้
ด้านการรักษาสุขภาพอนามัย การปอ้งกนัโรคติดต่อ มีการออกกำลัง
กายให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ตลอดจน
การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยที่อาจเกิดอันตราย
ต่อสุขภาพและชีวิตและรณรงค์ให้ชุมชนเป็นชุมชนเข้มแข็งปลอดยา
เสพติด 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคม 

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข ส่งเสริมให้มี
การจัดสวัสดิการสังคม รวมทั้งจัดให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของ
รัฐอย่างทั่วถึง 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังมีสภาพแวดล้อมที่ดี  ประชาชน



23 
 

23 

แผนแผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่น    พ.ศ. 2พ.ศ. 2556611  --  25256655                                                          องค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตำบตำบลลโนนรังโนนรัง  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข ในชุมชนมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 

7. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

สร้างความเข้มแข็งในชุมชน ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก สร้างความ
มั่นใจให้กับประชาชนในด้านความมั่นคงปลอดภัย และจะได้รับความ
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดสาธารณภัย 

8. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ 

ส่งเสริมศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ให้การบริหาร
จัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนทำงาน
ของบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

 
 2.6 กลยุทธ์ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1. การจัดให้มี การบำรุงรักษา ทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำและการสาธารณูปโภคในเขต
ชุมชนและท้องถิ่น 
  2. ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่ง
น้ำ คลองน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์ 
  3. การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและการผังเมืองรวมของจังหวัด 
  4. สนับสนุนการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
  1. ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิตและจัดทำห้องแสดงสินค้า 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและการตลาด โดยให้
ความรู้กับประชาชนอย่างท่ัวถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง 
  3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ 
  4. พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 
สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  5. จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรระดับตำบล 
  7. ส่งเสริมและสนับสนุนพันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  2. ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและวิถีพุทธของท้องถิ่น  
  3. ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท สนับสนุนกีฬาพ้ืนบ้าน 
  4. ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ระหว่างหน่วยงาน 
  5. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพ่ือแก้ปัญหายาเสพติดและใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  6. การป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
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  1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข 
  2. ส่งเสริมสุขภาพประชาชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง สู่การมีสุขภาพดี 
  3. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุ และจัดให้มีหน่วย
รับส่งผู้ป่วยทุกโซน 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  1. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยา่งทัว่ถงึและเป็นธรรม 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน 
  3. สังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV  
  4. แก้ไขปัญหาการมีความสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1. ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในตำบล 
  2. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การลดมลภาวะและการแก้ปัญหาขยะ 
 7. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น 
  1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก 
  2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย ส่งเสริมและ
สนับสนุนตำรวจบ้าน อปพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ 
  3. การป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิด 
 8. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
  1. จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบาย และบริหารงานอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  2. ส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
  3. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
  4. การนำข้อมูล จปฐ. และ กชช 2 ค. มาใช้ในการวางแผน 
  5. การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงา 
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 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟู พัฒนาการจัดบริการ
สาธารณะ หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนา
ด้านการศึกษาฯ อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูง การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ รวมถึง
การพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมระดับตำบลเพ่ือรวบรวมความคิดเห็น
ในการพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้จึงได้นำข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งผ่านการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน ตัวแทน ผู้นำ 
การสำรวจ/ออกพ้ืนที่ ข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ข้อมูล กชช 2 ค. และข้อมูลการจัดทำแผนชุมชนของ
ตำบลโนนรัง มาวิเคราะห์และสรุปปัญหา ความต้องการของประชาชน ดังนี้ 

การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
1.1 การว่างงาน และขาดอาชีพเสริม 
1.2 ความไม่แน่นอนของ ราคาสินค้าเกษตร ราคาปัจจัยในการผลิตสูง 
1.3 ขาดท่ีทำกินในการเกษตร 
1.4 ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
1.5 ไม่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 
2. ปัญหาด้านสังคม 
2.1 ไม่มีแหล่งสำหรับเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะ 
2.2 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ไม่ได้รับการดูแลที่ดี 
2.3 คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม 
2.4 ปัญหาครอบครัวแตกแยก 
2.5 มีสถานที่ออกกำลังกายและที่พักผ่อนไมเ่พียงพอ 
2.6 ยาเสพติดแพร่ระบาด 
3. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1 มีเส้นทางคมนาคมที่ชำรุดและต้องปรับปรุงมาก 
3.2 ระบบไฟฟ้า ประปา ไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
3.3 ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 
3.4 งบประมาณในการพัฒนามีไม่เพียงพอ 
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4. ปัญหาด้านแหล่งน้ำ 
4.1 ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง 
4.2 ไม่มีระบบชลประทานที่ดีภายในตำบล 
4.3 แหล่งน้ำธรรมชาติ คู คลอง ตื้นเขิน และ ขาดการปรับปรุงดูแล 
4.4 ระบบประปาหมู่บ้านที่ไม่ได้มาตรฐาน 
4.5 ไม่สามารถใชป้ระโยชนจ์ากแหล่งน้ำที่มีอยู่อย่างเต็มที่ 
4.6 พ้ืนที่บางส่วนเป็นดินปนทราย ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ 
5. ปัญหาด้านสาธารณสุข 
5.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
5.2 โรคไม่ติดต่อ เช่น โรคท้องร่วง โรคระบบทางเดินหายใจ เบาหวาน ความดัน 
5.2 ขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย การป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ 
6. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
6.1 พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง มีความรู้ประสบการณ์ในการทำงานไม่เพียงพอ รวมถึง มี
จำนวนน้อยเมื่อเทียบกับภารกิจที่เพ่ิมข้ึนจากแผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.2 ประชาชน ขาดความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม ในการบริหาร การตรวจสอบการทำงาน
ของท้องถิ่น 
7. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
7.1 ความไม่ชัดเจนของนโยบายการศึกษา ในเรื่องการถ่านโอนสถานศึกษา และด้านระเบียบปฏิบัติที่
ทำให้ไม่สามารถสนับสนุนโรงเรียนในพ้ืนที่ได้อย่างเต็มที่ 
7.2 เด็กและเยาวชนขาดเงินทุนและโอกาสในการศึกษาต่อ 
7.3 เด็กและเยาวชน ไม่สนใจเรียน มีสถิติไม่เรยีนต่อ เรียนไม่จบ และออกกลางคัน เพิ่มขึ้น 
7.4 ความไม่ใส่ใจในการ ฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
8. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.1 ขาดงบประมาณในการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติและบริเวณโดยรอบ 
8.2 ยังไม่มีวิธีการกำจัดขยะที่เหมาะสม  
8.3 ความไม่ใส่ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และพ้ืนที่สาธารณะ 
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การวิเคราะห์ SWOT Analysis ในการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 
ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 

1. ด้านการบริหาร - มีการแบ่งแยก/มอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบที่ชัดเจน 
- มี ก า รจั ด โค ร งส ร้ า งภ าย ใน ที่
เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 

- การบริหารจัดการงานยังขาดความ
เป็นระบบ 
- สมาชิก อบต.มีความรู้ความเข้าใจ
แ บ บ ก า รบ ริ ห า ร งาน  ระ เบี ย บ
กฎหมาย ของส่วนราชการน้อย 
- ระบบการตรวจสอบการบริหารงาน
ตามระเบี ยบ  และกฎหมายไม่มี
ประสิทธิภาพ ทั้ งภาคประชาชน 
สมาชิก อบต.ฯลฯ 
- งบประมาณ ในการดำเนินมี ไม่
เพียงพอ 

2. ด้านบุคลากร - มีแผนอัตรากำลังที่ เหมาะสมกับ
โครงสร้างอำนาจหน้าที่ 

- บุคลากรขาดประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
- บุคลากรขาดทัศนคติ การเสียสละ
ในการปฏิบัติงาน 
- ปริมาณงานที่มีมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งงานที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า ทำให้ขาดการริเริ่มสร้างสรรค์
และทำงานเชิงรุก 
- มีการโอน(ย้าย)บุคลากรบ่อยการ
ปฏิบัติงานไม่มีความต่อเนื่อง 

3. ด้านงบประมาณ - พัฒนารายได้โดยการปรับปรุงแหล่ง
รายได้และระบบจัดเก็บภาษี 

- งบประมาณมีจำนวนจำกัด มีรายได้
ที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนา 

4. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ - มี กลุ่ ม ออมท รัพ ย์ แล ะกองทุ น
หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
- มีหน่วยงานสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ 
- ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสลับลูกคลื่น 
มีพื้นที่กว้างเหมาะแก่การเพาะปลูก
พืชไร่และไม้ยืนต้น 

- ขาดการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม 
- ประชาชนขาดความตระหนักในการ
ดูแล และบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
- เส้นทางการคมนาคมภายในหมู่บ้าน
และเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านยังเป็น
ถนนดิน ลูกรัง การขนส่งสินคา้
ทางการเกษตรเป็นไปด้วยความ
ยากลำบาก 
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ปัจจัยภายนอก โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. ด้านการเมือง - รั ฐ ก ระ จ าย อ ำน าจ ให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นทำให้
ท้องถิ่นมีภารกิจและหน้ าที่  ตาม
กฎหมายทั้งที่เป็นไปโดยปกติและที่
ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานอ่ืนๆ
ทำให้การปฏิบัติงานมีความใกล้ชิดต่อ
ประชาชนและแก้ไขปัญหาความ
ต้ อ งการของป ระชาชน ได้ อย่ า ง
รวดเร็วและมากข้ึนตามไปด้วย 
 

- ภารกิจที่มากขึ้นและงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลไม่มีความ
สมดุลกับภารกิจที่ได้รับ 
- หน่วยงานด้านภารกิจไม่มีความ
เข้าใจสถานะและหน้าที่ถ่ายโอนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีความ
เข้าใจว่าเป็นอำนาจของตนอยู่ 
- การกระจายอำนาจให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ครบถ้วน 
ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของ
งบประมาณแผ่นดินที่จะต้องจัดสรร
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2. ด้านเศรษฐกิจ - นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่
สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร การ
ท่องเที่ยว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ตำบล 
- การสร้างความเข้มแข็งส่งเสริมให้
สังคมอยู่อย่างเป็นสุข ภายใต้แนวคิด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- การส่งเสริมการผลิตสินค้าของ
ชุมชนให้ประชาชนมีรายได้เสริม 

- ไม่มีการส่ งเสริมการตลาดหรือ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้
แพร่หลาย 
- ภาวะวิกฤตการณ์น้ำมันแพง 
- ค่าครองชีพสูง 
- สินค้าเกษตรราคาตกต่ำ 

3. ดา้นสังคม - มีการดำเนินการหรือระบบกลุ่มของ
ประชาชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 
เป็นต้น ฯลฯ 

- มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดมาก
ขึ้นทั้งในชุมชน 

4. ด้านรัฐบาล - รัฐบาลให้ความสำคัญกับนโยบาย
การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

- ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายการ
สนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของผู้มี
อำนาจในการกำหนดนโยบาย 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  3.2.1 การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
  - รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อย่างไร 
  - แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
  - แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ในตำบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
  - การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 
  3.2.2 การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
  AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ 
โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์ 
อำนาจต่อรองต่าง ๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบาง
ชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 
  Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ  วันที่  31 
ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือ
แนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไปคือ 
  1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
  2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
  3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกจิทีเ่ท่าเทียมกัน 
  4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
  จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จำนวน 8 
ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงาน หรือ
การอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่
จำเป็น เป็นต้น 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การ
ส่งเสริมอาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพ เพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามา
ในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงาน หรือการอื่นใด 
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  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 
  การศึกษา 
  ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืน ๆ ใน
อาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการนำครูชาวต่างชาติจาก
มูลนิธิกระจกเงาเข้ามาสอนภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กินกับชาวบ้าน โรงเรียนในพื้นที่ เพ่ือนำร่องไปสู่โครงการ
อ่ืน ๆ ในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 
  ศาสนา 
  อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น 
เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่าง
กัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 
  วัฒนธรรม 
  ประชาสั งคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี
แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่สำคัญ คือ การพัฒนามนุษย์
และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกตา่งในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมี
อาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือ
นามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  ปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ 
ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืน ๆ ที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์
และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจำนวนมากมากขึ้น 
ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยทำงานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ จะมีชุมชนสลัม
เกิดขึ้น และอาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรม
จะเพ่ิมข้ึนอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา คนจะทำผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากข้ึน ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิด
จากคนไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจำนวนประชากรทำให้ที่ทำกินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้
นายทุนต่าง ๆ ชาติแล้วไม่มีที่ทำกินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามา
ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทาน
เหมืองแร่หรือทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอ่ืน ๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 
  7. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังต้องให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความ
สงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมี
การฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยมากข้ึน 
  8. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
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  ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง 
รวมทัง้ปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพัง 
  การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติต่าง ๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่
ต้องการทำนิติกรรมต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบำรุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้ง
เจ้าหน้าที่ภาครัฐจำต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 
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 3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
ความ

เชื่อมโยง
กับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

61 62 63 64 65 

2. 
ยกระดับ
สังคมให้
เปน็เมือง
น่าอยู ่

6. ด้าน
การพัฒนา
โครงการ
สร้าง
พื้นฐาน 

1. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ระบบการคมนาคม
ขนส่งมี
ประสิทธิภาพได้
มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

1. ร้อยละของ
ระยะทางถนนที่ได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละครัวเรือน
ที่มีน้ำใช้อุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 
3. ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 
4. ร้อยละของ
อุบัติเหตุลดลง 

92 97 88 74 74 97 1. การจัดให้ม ีการบำรุงรักษา ทางบก 
ทางน้ำ ทางระบายน้ำและการ
สาธารณูปโภคในเขตชุมชนและ
ท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมเช่ือมโยงการชลประทาน 
ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุด
สระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ ระบบ
ประปา และการกระจายการใช้
ประโยชน ์
3. การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและ
การผังเมืองรวมของจังหวัด 
4. สนับสนุนการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ ์และการใช้ไฟฟ้าทกุ
ครัวเรือน 

โครงการ
ก่อสร้าง
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
โครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ 

กองช่าง สำนัก
ปลัด 

1. การ
พัฒนา
และเพิ่ม
ศักยภาพ
การ
แข่งขัน
เศรษฐกิจ 

3. ด้าน
การ
พัฒนาการ
เกษตร 

2. ด้าน
เศรษฐกิจ
และ
การเกษตร 

เศรษฐกิจชุมชนมี
ความเข้มแข็ง มี
ศักยภาพในการ
พัฒนาอาชีพ 
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

1. จำนวน
โครงการ/กิจกรรม
ในการส่งเสริมอาชีพ 
2. จำนวน
โครงการ/กิจกรรม
ในการฝึกอบรม
อาชีพ 
3. ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน 

14 14 14 14 14 14 1. ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม 
เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิตและ
จัดทำห้องแสดงสินค้า 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้าน
การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและ
การตลาด โดยให้ความรูก้ับประชาชน
อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชวีิต
จริง 
3. เสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
โดยใช้เกษตรอินทรีย ์
4. พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพือ่
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิต

โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุน
เศรษฐกิจ
ชุมชน
ฝึกอบรม
อาชีพ 

สำนักปลัด ทุกส่วน
ราชการ 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

61 62 63 64 65 

ทางการเกษตร สนับสนุนศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม่ 
5. จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนศนูย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรระดับ
ตำบล 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนพันธุ์พืช  
พันธุ์สัตว ์

2. 
ยกระดับ
สังคมให้
เป็นเมือง
น่าอยู ่

2. ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

3. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
การกีฬาและ
นันทนาการ 

พัฒนาระบบ
การศึกษา จัด
การศึกษาให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์ 
สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอันดี
งาม 

1. ร้อยละของเด็ก
เล็กที่ได้รับความ
พร้อมใน
สถานศึกษา 
2. ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรมด้าน
ศาสนาและ
วัฒนธรรมที่
ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 
3. จำนวน
โครงการ/กิจกรรม
เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ด้านการศึกษา 
4. ร้อยละของ
สถานที่ออกกำลัง

25 25 25 25 25 25 1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ทั้งใน
และนอกระบบ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
2. ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม 
ประเพณ ีภูมิปัญญาและวิถีพุทธของ
ท้องถิ่น  
3. ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท 
สนับสนุนกีฬาพื้นบ้าน 
4. ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพือ่
สร้างความสมานฉันท์ระหว่าง
หน่วยงาน 
5. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับ
เยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหา
ยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
6. การป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

โครงการด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
การกีฬาและ
นันทนาการ 

กอง
การศึกษา 

ทุกส่วน
ราชการ 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

61 62 63 64 65 

กาย 
5. ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน 
6. ร้อยละ
ความสำเร็จของ
โครงการ 

2. 
ยกระดับ
สังคมให้
เป็นเมือง
น่าอยู ่

5. ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

4. ด้าน
สาธารณสุข 

สร้างเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน
ในด้านสาธารณสุข
เพื่อคุณภาพชีวิตที่
ดี สนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข
ของหมู่บ้าน 

1. ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
2. ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน 
3. ร้อยละ
ความสำเร็จของ
โครงการ 

11 11 11 11 11 11 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในด้านสาธารณสุข 
2. ส่งเสริมสุขภาพประชาชนเพื่อการ
พึ่งพาตนเอง สู่การมีสุขภาพด ี
3. พัฒนาระบบการแพทย์ฉกุเฉิน
(EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ้ง
เหตุ และจัดให้มีหนว่ยรับส่งผู้ป่วยทุก
โซน 

โครงการด้าน
สาธารณสุข 

สำนักปลัด ทุกส่วน
ราชการ 

2. 
ยกระดับ
สังคมให้
เป็นเมือง
น่าอยู ่

4. ด้าน
การพัฒนา
สังคม 

5. ด้าน
สวัสดิการ
สังคม 

จัดการดา้น
สวัสดิการสังคม
ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการ 
 

1 . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ย
ยังชีพ 
2. ร้อยละของผู้ติด
เช้ือ HIV ที่ได้รับเบี้ย
ยังชีพ 
3. ร้อยละของผู้
พิการที่ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 
4. ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน 
5 .  ร้ อ ย ล ะ

14 14 14 14 14 14 1. พัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอาย ุโดย
สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายอุยา่ง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน 
3. สังคมสงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV  
4. แก้ไขปัญหาการมีความสัมพันธ์
ก่อนวยัอันควร 

โครงการด้าน
การพัฒนา
สังคมและ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

ทุกส่วน
ราชการ 



35 
 

35 

แผนแผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่น    พ.ศ. 2พ.ศ. 2556611  --  25256655                                                          องค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตำบตำบลลโนนรังโนนรัง  

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

61 62 63 64 65 

คว าม ส ำ เร็ จ ข อ ง
โครงการ 

3. บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ฯ 

10. ด้าน
การ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติฯ 

6. ด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ได้รับการดูแลรักษา 
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ฟื้นฟ ู

1. จำนวนกิจกรรม
ในการจัดการขยะ 
2. ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้
ดำเนินการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
3. จำนวนครั้งใน
การรณรงค์สร้าง
จิตสำนึกตระหนกั
ในการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

4 4 4 4 4 4 1. ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะ
ชุมชน ส่งเสริมการสร้างความร่มร่ืน
สองข้างทาง ปรับปรุงภูมิทัศน์ในตำบล 
2. ส่งเสริมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การ
ลดมลภาวะและการแก้ปัญหาขยะ 

โครงการด้าน
การบริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สำนักปลัด ทุกสว่น
ราชการ 

4. การ
เสริมสร้าง
ความ
มั่นคงฯ 

9. ด้าน
การรักษา
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิตฯ 

7. ด้านความ
มั่นคง
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ดำเนินการจัดการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั การ
จัดหาวัสด ุครุภัณฑ์
และดำเนินภารกิจ 
หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้
ชีพกู้ภยั (OTOS) 
ประจำตำบลให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. จำนวนครัวเรือน
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือเมื่อ
ประสบเหตุ 
สาธารณภยั 
2. ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน 

10 10 10 10 10 10 1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ลดอบุัติเหตุจราจรทางบก 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย 
ส่งเสริมและสนับสนุนตำรวจบ้าน อป
พร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ 
3. การป้องกัน แก้ไขปญัหา
อาชญากรรม และรักษาความ
ปลอดภัยดว้ยระบบกล้องวงจรปิด 

โครงการด้าน
ส่งเสริมความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

สำนักปลัด ทุกส่วน
ราชการ 

5. การ
พัฒนา
ระบบการ
บริหาร

8. ด้าน
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่

8. ด้านการ
บริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการตาม
หลักการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี

1. ระดับ
ความสำเร็จของการ
ประเมินผล
แผนงาน/โครงการ

13 12 12 12 12 13 1. จัดโครงสร้างองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบาย และ
บริหารงานอยา่งโปร่งใสตรวจสอบได้ 
ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

โครงการด้าน
การเมืองและ
การบริหาร 

ทุกส่วน
ราชการ 

ทุกส่วน
ราชการ 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

61 62 63 64 65 

จัดการ
ภาครัฐ 

ดี และคุณภาพ และส่งเสริม
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชนในการ
พัฒนาและแก้ไข
ปัญหาด้วยการ
บริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วมเชิง
บูรณาการ 

ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
2. ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ประชาชน 
3. ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาตำบล 
4. ร้อยละของการ
สนับสนุนการ
เพิ่มพูนความรู้ของ
บุคลากรเพื่อการ
ปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 
5. ร้อยละของ
รายได้เพิ่มขึ้น 

2. ส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นทุก ๆ 
ด้าน ตามหลกัการบริหารจัดการที่ดี 
3. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร
ขององค์กรให้มีความเหมาะสม
สอดคล้อง 
4. การนำขอ้มูล จปฐ. และ กชช 2 ค. 
มาใช้ในการวางแผน 
5. การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตาม
การทำงา 
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ส่วนที่  4 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบตัิ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน อบจ./ 
กองช่าง 

สำนักปลัด 

2 ด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

บริการชุมชน
และสังคม 

การเกษตร สำนักปลัด ทุกส่วนราชการ 

3 ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม การกฬีาและ
นันทนาการ 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศึกษา/ 
การศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษา ทุกส่วนราชการ 

4 ด้านสาธารณสุข บริการชุมชน
และสังคม 

สาธารณสุข สำนักปลัด ทุกส่วนราชการ 

5 ด้านสวัสดิการสังคม บริการชุมชน
และสังคม/ 
การดำเนินงาน
อ่ืน 

สังคม
สงเคราะห์/ 
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน/ 
งบกลาง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ทุกส่วนราชการ 

6 ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน สำนักปลัด ทุกส่วนราชการ 

7 ด้านความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

บริหารทั่วไป การรักษาความ
สงบภายใน 

สำนักปลัด ทุกส่วนราชการ 

8 ด้านการบริหารราชการให้
มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

บริหารทั่วไป/ 
 
การดำเนินงาน
อ่ืน 

บริหารงาน
ทั่วไป/ 
งบกลาง 

ทุกส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 92 25,560,000 97 26,600,000 88 25,880,000 74 25,700,000 85 22,085,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

14 560,000 14 560,000 14 560,000 14 560,000 14 560,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 

25 7,900,000 25 7,960,000 25 7,990,000 26 8,130,000 25 7,990,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 11 677,500 11 677,500 11 677,500 11 677,500 11 677,500 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 14 13,657,000 14 16,042,000 14 19,143,000 14 22,865,000 14 19,143,000 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 110,000 4 110,000 4 110,000 4 110,000 4 110,000 

7. ยุทธศาสตรด์้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

10 750,000 10 750,000 10 750,000 10 750,000 10 750,000 

8. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ
และคณุภาพ 

13 2,800,000 12 2,000,000 12 2,000,000 12 2,000,000 12 2,000,000 

รวมท้ังสิ้น 183 52,014,500 187 54,699,500 178 57,110,500 165 60,792,500 175 53,305,500 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับ องค์กรปกคครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
โนนรัง หมู่ที ่1 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนน คสล. 
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมเพิม่ขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
น้ำล้น ลำห้วยยาง บ้านโนนรัง 
หมู่ที่ 1 
15 13.763'N102 48.874'E  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ฝายน้ำล้น ลำห้วย
ยาง 

   300,000  กักเก็บน้ำ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
มีน้ำใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 

ปรับปรุงระบบ
ประปาย้ายถัง
ประปา ขนาด 12 
ลบ.ม. 

 260,000    ระบบ
ประปาท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การอุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
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แผนแผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่น    พ.ศ. 2พ.ศ. 2556611  --  25256655                                                          องค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตำบตำบลลโนนรังโนนรัง  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ
สระน้ำวดัโนนรัง หมู่ที่ 1 
15 13.337'N102 48.974'E  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ำ
สาธารณะ 

   300,000  กักเก็บน้ำ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
ถนน คสล. สาย หนา้วัดบ้านโนน
รัง หมู่ท่ี 1 
15 13.542'N102 48.879'E  
15 13.525'N102 48.783'E 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมของ
ประชาชน 

ซ่อมแซมถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

  200,000 200,000 200,000 มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมเพิม่ขึ้น 

กองช่าง 

6 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนรัง 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุจากการ
สัญจร 

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะพลังงาน
แสงอาทิตย ์

 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น 

เกิดความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ บ้าน
โนนรัง หมู่ที่ 1 

เพื่อความสะอาด
และกำจดัขยะอย่าง
ถูกวิธี 

ปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ลดปัญหา
ขยะมูลฝอย 

หมู่บ้านสะอาด
เรียบร้อย 

กองช่าง 

8 โครงการขุดลอกสระหนองตาด 
บ้านหนองหว้า บ้านหนองหว้า
บูรพา หมู่ที ่2,20 
15 13.411'N102 49.285'E 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

ขุดลอกสระหนอง
ตาด 

  300,000 300,000 300,000 กักเก็บน้ำ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แผนแผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่น    พ.ศ. 2พ.ศ. 2556611  --  25256655                                                          องค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตำบตำบลลโนนรังโนนรัง  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการขุดลอกหนองเมืองยาง 
เต็มพื้นท่ี 
หมู่ที ่1,2,3,10,16,17,20 
15 13.244'N102 49.527'E 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกหนองเมือง
ยาง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กักเก็บน้ำ
เพิม่ขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรอย่าง
เพยีงพอ 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างฝายทำนบกั้นน้ำ
ลำห้วยยาง บ้านหนองหว้า 
หมู่ที ่2 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้อย่างพอเพียง 

ก่อสร้างฝายทำนบ
กั้นน้ำ ฝายกว้าง 12 
เมตร 

  300,000   กักเก็บน้ำ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหิน
คลุก จากแยกโปร่งลิง – หนอง
เมืองรัง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 
15 14.070'N102 48.906'E  
15 14.867'N102 49.229'E 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ปรับปรุงถนนโดยลง
หินคลุก พร้อมบด
อัดแน่น ขนาด 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,750 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

450,000     มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สัญจร
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนคมนาคม
สญัจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหิน
คลุก จากแยกโปร่งลิง – หนองไผ่ 
บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 
15 14.068'N102 48.184'E  
15 14.866'N102 49.234'E 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ปรับปรุงถนนโดยลง
หินคลุก พร้อมบด
อัดแน่น ขนาด 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 2,500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

 800,000    มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สัญจร
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
หนองหว้า หมู่ที่ 2 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนน คสล. 
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมเพิม่ขึ้น 

กองช่าง 
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แผนแผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่น    พ.ศ. 2พ.ศ. 2556611  --  25256655                                                          องค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตำบตำบลลโนนรังโนนรัง  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ บ้าน
หนองหว้า หมู่ที ่2 
15 14.018'N102 50.098'E  

เพื่อความสะอาด
และกำจดัขยะอย่าง
ถูกวิธี 

ปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ   10,000 10,000 10,000 ลดปัญหา
ขยะมูลฝอย 

หมู่บ้านสะอาด
เรียบร้อย 

กองช่าง 

15 โครงการขุดลอกหนองโสกโดน 
บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 
15 12.267'N102 49.017'E 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

ขุดลอกหนองโสก
โดน 

  300,000 300,000  กักเก็บน้ำ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
ถนน คสล. บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิว
ถนน คสล. ขนาด 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 500 เมตร  

  300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
หนองโน หมู่ที่ 3 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 700 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 200,000 200,000 200,000 มีถนน คสล. 
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมเพิม่ขึ้น 

กองช่าง 

18 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนอง
โน หมู่ที่ 3 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุจากการ
สัญจร 

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะพลังงาน
แสงอาทิตย ์

  100,000 100,000 100,000 มีไฟส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น 

เกิดความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
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แผนแผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่น    พ.ศ. 2พ.ศ. 2556611  --  25256655                                                          องค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตำบตำบลลโนนรังโนนรัง  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง
หินคลุกผิวทางจราจร สายบ้าน
โคกเพชร - บ้านทับรัก 
15 14.245'N102 47.959'E 
15 14.516'N102 47.942'E 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ปรับปรุงถนนโดยลง
หินคลุก พร้อมบด
อัดแน่น ขนาด 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

250,000     มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สัญจร
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง
หินคลุกผิวทางจราจร สายบ้าน
โคกเพชร – บ้านโนนซาด ตำบล
ท่าลาด 

เพื่อความสะดวก 
สบายในการสัญจร 
และการคมนาคม 
ขนส่งพืชผลทาง 
การเกษตร 

ปรับปรุงถนนโดยลง
หินคลุก พร้อมบด
อัดแน่น ขนาด 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

300,000     มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สัญจร
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
โคกเพชร หมู่ที่ 4 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีถนน คสล. 
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมเพิม่ขึ้น 

กองช่าง 

22 โครงการขุดลอกสระน้ำหนอง
กระโดด บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ำ   500,000 500,000  กักเก็บน้ำ
เพิม่ขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดย
การปูผิวจราจรแอสฟัลติก 
คอนกรีต บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ปูผิวจราจรแอสฟลัติ
กคอนกรีต กว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สัญจร
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

24 โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านทับ
รัก หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ำ   300,000 300,000 300,000 กักเก็บน้ำ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

25 โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหิน
คลุก สายทับรัก – บ้านโปร่ง
เจริญ - โรงเรียนบ้านโคกเพชร 
15 14.928'N102 47.983'E  
15 14.659'N102 48.146'E 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ปรับปรุงถนนโดยลง
หินคลุก พร้อมบด
อัดแน่น ขนาด 
กว้าง 3.50 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

500,000     มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สัญจร
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

26 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง
ผิวจราจรหินคลุก สายบา้นทับรัก 
หมู่ที่ 5 – บ้านโนนซาด ตำบลท่า
ลาด 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ปรับปรุงถนนโดยลง
หินคลุก พร้อมบด
อัดแน่น ขนาด 
กว้าง 3.50 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

300,000     มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สัญจร
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ทับรัก หมู่ที่ 5 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

200,000 350,000 300,000 200,000 200,000 มีถนน คสล. 
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมเพิม่ขึ้น 

กองช่าง 

28 โครงการขุดลอกหนองทับรัก 
หมู่ที่ 5 
15 15.071'N102 47.753'E 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

ขุดลอกหนองทับรัก   300,000   กักเก็บน้ำ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

29 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านทบัรัก 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุจากการ
สัญจร 

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะพลังงาน
แสงอาทิตย ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีไฟส่อง
สวา่งเพิม่ขึ้น 

เกิดความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก 
สามแยกบ้านเมืองยาง – บ้าน
โนดหาด - บ้านหนองทุ่ม 
15 14.068'N102 50.226'E 
15 13.796'N102 50.569'E 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 มีถนน คสล. 
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
โนนหาด หมู่ที่ 6 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนน คสล. 
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการขุดลอกหนองสิม บ้าน
โนนหาด หมู่ที่ 6 
15 13.704'N102 51.179'E 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

ขุดลอกหนองสิม   300,000   กักเก็บน้ำ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างฝายทำนบกั้นน้ำ
หนองสิม บ้านโนนหาด หมู่ที่ 6 
15 13.680'N102 51.182'E 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้อยา่งพอเพียง 

ก่อสร้างฝายทำนบ
กั้นน้ำ 

  300,000   กักเก็บน้ำ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

34 โครงการขุดลอกหนองสะโดน 
บ้านโนนหาด หมู่ที่ 6 
15 14.045'N102 51.298'E 

เพือ่ให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

ขุดลอกหนองสะโดน    300,000  กักเก็บน้ำ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

35 โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดย
การปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนก
รีต ถนนสายบา้นโนนหาด หมู่ที่ 
6 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ปูผิวจราจรแอสฟลัติ
กคอนกรีต กว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สัญจร
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
หนองทุ่ม หมู่ที่ 7 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีถนน คสล. 
ทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. พร้อมฝาปดิ บ้านหนองทุ่ม 
หมู่ที ่7 
15 13.530'N102 51.575'E 
15 13.499'N102 51.691'E 

เพื่อระบายน้ำ
ในช่วงฤดูฝนและ
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.  
กว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

 300,000 300,000 300,000 300,000 ระบายน้ำที่
ท่วมขัง 

ระบายน้ำที่ท่วมขังได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

38 โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหิน
คลุก บ้านหนองทุม่ หมู่ที่ 7 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ปรับปรุงถนนโดยลง
หินคลุก พร้อมบด
อัดแน่น ขนาด 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

 200,000 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สัญจร
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

39 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
ถนน คสล. บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 
7 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิว
ถนน คสล. ขนาด 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร  

  300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

40 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนอง
ทุ่ม หมู่ที่ 7 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
ตลอดจนลด
อุบัติเหตุจากการ
สัญจร 

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะพลังงาน
แสงอาทติย ์

   50,000 50,000 มีไฟส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น 

เกิดความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
หนองข่า หมู่ที่ 8 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีถนน คสล. 
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

42 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
พลงังานแสงอาทิตย์ บ้านหนอง
ข่า หมู่ที่ 8 

เพือ่ให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
ตลอดจนลด
อุบัติเหตุจากการ
สัญจร 

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะพลังงาน
แสงอาทิตย ์

  50,000 50,000 50,000 มีไฟส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น 

เกิดความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

43. โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านหนองข่า หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
มีน้ำใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 

ปรับปรุงระบบ
ประปาย้ายถัง
ประปา ขนาด 12 
ลบ.ม. 

 260,000 235,000   ระบบ
ประปาท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การอุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

44 โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหิน
คลุก บ้านหนองข่า หมู่ที่ 8 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ปรับปรุงถนนโดยลง
หินคลุก พร้อมบด
อัดแน่น ขนาด 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 3,200 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

 200,000 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สัญจร
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

45 โครงการขุดลอกหนองข่าเสม็ด 
บ้านหนองข่า หมู่ที่ 8 

เพือ่ให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

ขุดลอกหนองข่า
เสมด็ 

   300,000  กักเก็บน้ำ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหิน
คลุก บ้านดงบัง - บ้านใหม่พัฒนา 
15 15.567'N102 48.984'E  
15 16.455'N102 49.045'E 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ปรับปรุงถนนโดยลง
หินคลุก พร้อมบด
อัดแน่น ขนาด 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

300,000     มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สัญจร
สะดวก
เพิ่มขึน้ 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

47 โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหิน
คลุก บ้านดงบัง หมู่ที่ 9 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ปรับปรุงถนนโดยลง
หินคลุก พร้อมบด
อัดแน่น ขนาด 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 4,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

 200,000 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สัญจร
สะดวก
เพิ่มขึน้ 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ดงบัง หมู่ที่ 9 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีถนน คสล. 
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

49 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดงบัง 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุจากการ
สญัจร 

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะพลังงาน
แสงอาทิตย ์

  50,000 50,000 50,000 มีไฟส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น 

เกิดความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านเมืองยาง หมู่ที่ 10 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 200,000 300,000 300,000 300,000 มีถนน คสล. 
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดย
การปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนก
รีต บ้านเมืองยาง หมู่ที่ 10 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมของ
ประชาชน 

ปรับปรุงผิวจราจร
โดยลงลาดยาง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมเพิม่ขึ้น 

กองช่าง 

52 โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหิน
คลุก บ้านเมืองยาง หมู่ที่ 10 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ปรับปรุงถนนโดยลง
หินคลุก พร้อมบด
อัดแน่น ขนาด 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สัญจร
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

53 โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว 
จากหนองเมืองยาง - หนองทุ่ม 
15 13.371'N102 49.757'E 
13 13.808'N102 51.541'E 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

ขุดลอกคลองอีสาน
เขียว ก่อสร้าง
สะพานข้าม ฝาย
ทำนบกั้นน้ำ 

  200,000 200,000 200,000 กักเก็บน้ำ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

54 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเมือง
ยาง หมู่ที ่10 

เพือ่ให้เกิดความ
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุจากการ
สญัจร 

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะพลังงาน
แสงอาทิตย ์

  50,000 50,000 50,000 มีไฟส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น 

เกิดความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหิน
คลุก รอบหมู่บา้นโคกสูง หมู่ที่ 
11 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ปรับปรุงถนนโดยลง
หินคลุก พร้อมบด
อัดแน่น ขนาด 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สัญจร
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
โคกสูง หมู่ที่ 11 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 200,000 300,000 300,000 300,000 มีถนน คสล. 
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

57 โครงการขุดลอกหนองสนวน 
บ้านโคกสูง หมู่ที ่11 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ำใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

ขุดลอกหนองสนวน   300,000 300,000 300,000 กักเก็บน้ำ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

58 โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดย
การปูผวิจราจรแอสฟัลติกคอนก
รีต บ้านโคกสูง หมู่ที่ 11 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมของ
ประชาชน 

ปรับปรุงผิวจราจร
โดยลงลาดยาง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมเพิม่ขึน้ 

กองช่าง 

59 โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านโคก
สูง หมู่ที่ 11 

เพื่อมีน้ำใช้ในการ
อุปโภค-บริโภคใน
หมู่บ้าน และเพื่อใช้
ในการเกษตร 

เจาะบ่อบาดาล 
พร้อมติดตั้งเครื่อง
สูบน้ำแบบมอเตอร์
จมใต้น้ำ และวางท่อ
เมน PVC 

 250,000    มีน้ำใช้
พอเพียง 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างทั่วถงึ 

กองช่าง 



52 
 

52 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. พร้อมฝาปดิ หน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กดงบัง บ้านโคกสูง 
หมู่ที่ 11 

เพื่อระบายน้ำ
ในช่วงฤดูฝนและ
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.  
กว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

  300,000 300,000  ระบายน้ำที่
ท่วมขงั 

ระบายน้ำที่ท่วมขังได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

61 โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหิน
คลุก บ้านใหม่ปฏริูป หมู่ที่ 12 
15 17.782'N102 47.830'E 
15 18.800'N102 48.534'E 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ปรับปรุงถนนโดยลง
หินคลุก พร้อมบด
อัดแน่น ขนาด 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สัญจร
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ 12 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีถนน คสล. 
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนคมนาคม
สญัจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

63 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. 
บ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ 12 

เพื่อระบายน้ำ
ป้องกันปัญหาน้ำ
กัดเซาะถนน 

วางท่อระบายน้ำ 
คสล. 

 50,000 50,000 50,000 50,000 ระบายน้ำที่
ท่วมขัง 

ระบายน้ำที่ท่วมขังได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

64 โครงการปรับเกรดถนนดิน รอบ
หมู่บ้าน บ้านใหม่ปฏริูป หมู่ที่ 
12 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ปรับเกรดถนนดนิ  50,000 50,000 50,000 50,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สัญจร
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ใหม่พัฒนา หมู่ที่ 13 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีถนน คสล. 
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

66 โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหิน
คลุก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 13 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ปรับปรุงถนนโดยลง
หินคลุก พร้อมบด
อัดแน่น ขนาด 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สัญจร
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

67 โครงการปรับปรุงถนนโดยการปู
ผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรตี 
สาย ร.พ.สต. ปฏิรูป แยกทาง
หลวงหมายเลข 2223 – บ้าน
ใหม่พัฒนา หมู่ที่ 13 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 
300 เมตร 

850,000     มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

68 โครงการขุดเจาะ / เป่าล้างบ่อ
บาดาล บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 
13 

เพื่อมีน้ำใช้ในการ
อุปโภค-บริโภคใน
หมู่บ้าน และเพื่อใช้
ในการเกษตร 

เจาะบ่อบาดาล 
พร้อมติดตั้งเครื่อง
สูบน้ำแบบมอเตอร์
จมใต้น้ำ และวางท่อ
เมน PVC 

 260,000    มีน้ำใช้
พอเพียง 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

69 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. 
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 13 

เพื่อระบายน้ำ
ป้องกันปัญหาน้ำ
กัดเซาะถนน 

วางท่อระบายน้ำ 
คสล. 

 50,000 50,000 50,000 50,000 ระบายน้ำที่
ท่วมขัง 

ระบายน้ำที่ท่วมขังได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
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แผนแผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่น    พ.ศ. 2พ.ศ. 2556611  --  25256655                                                          องค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตำบตำบลลโนนรังโนนรัง  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที ่13 

เพื่อระบายน้ำ
ในช่วงฤดูฝนและ
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.  
กว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 400,000 200,000 200,000 200,000 ระบายน้ำที่
ท่วมขัง 

ระบายน้ำที่ท่วมขังได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

71 โครงการขุดลอกสระหนองตาสิม เพือ่ใหป้ระชาชนมี
น้ำใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

ขุดลอกหนองตาสมิ  200,000    กักเก็บน้ำ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

72 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่
พัฒนา หมู่ที่ 13 

เพื่อใหเ้กิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
ตลอดจนลด
อุบัติเหตุจากการ
สัญจร 

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะพลังงาน
แสงอาทิตย ์

  50,000 50,000 50,000 มีไฟส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น 

เกิดความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

73 โครงการปรับเกรดถนนดิน รอบ
หมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 
13 

เพือ่ความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ปรับเกรดถนน  50,000 50,000 50,000 50,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สัญจร
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบ
หมู่บ้าน บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 
14 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีถนน คสล. 
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แผนแผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่น    พ.ศ. 2พ.ศ. 2556611  --  25256655                                                          องค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตำบตำบลลโนนรังโนนรัง  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75 โครงการก่อสร้างรางระบาย 
คสล. พร้อมฝาปดิ ภายใน
หมู่บ้าน บา้นหนองสะแก หมู่ที่ 
14 

เพื่อระบายน้ำ
ในช่วงฤดูฝนและ
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล. กว้าง 
0.40 เมตร ลึก 
0.40 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

  200,000 200,000 200,000 ระบายน้ำที่
ท่วมขัง 

ระบายน้ำที่ท่วมขังได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

76 โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหิน
คลุก บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 14 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ปรับปรุงถนนโดยลง
หินคลุก พร้อมบด
อัดแน่น ขนาด 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

  200,000 200,000 200,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สัญจร
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

77 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนอง
สะแก หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
ตลอดจนลด
อุบัติเหตุจากการ
สัญจร 

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะพลังงาน
แสงอาทิตย ์

  50,000 50,000 50,000 มีไฟส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น 

เกิดความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

78 โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหิน
คลุก บ้านภูดินทอง หมู่ที่ 15 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ปรับปรุงถนนโดยลง
หินคลุก พร้อมบด
อัดแน่น ขนาด 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 3,500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

600,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สัญจร
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แผนแผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่น    พ.ศ. 2พ.ศ. 2556611  --  25256655                                                          องค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตำบตำบลลโนนรังโนนรัง  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

79 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ภูดินทอง หมู่ที่ 15 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีถนน คสล. 
ทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

80 โครงการปรับเกรดถนน บ้านภู
ดินทอง หมู่ที่ 15 

เพือ่ความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ปรับเกรดถนนดิน   50,000 50,000 50,000 มีเส้นทาง
คมนาคม
สะดวก
เพิม่ขึน้ 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

81 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนอง
แดง บ้านภูดินทอง หมู่ที่ 15 
15 18.862'N102 47.830'E 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ
หนองแดง 

  1,000,000 1,000,000 1,000,000 กักเก็บนำ้
เพิม่ขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

82 โครงการขุดลอกสระหนอง
ตะคร้อ บ้านภูดินทอง หมู่ที่ 15 
15 18.021'N102 48.001'E 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกสระหนอง
ตะคร้อ ขนาด 
กว้าง 30 เมตร 
ยาว 70 เมตร 
ลกึ 4 เมตร 

  400,000 400,000 400,000 กักเก็บน้ำ
เพิม่ขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

83 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านภูดิน
ทอง หมู่ที่ 15 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
ตลอดจนลด
อุบัติเหตุจากการ
สัญจร 

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะพลังงาน
แสงอาทิตย ์

  50,000 50,000 50,000 มีไฟส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น 

เกิดความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
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แผนแผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่น    พ.ศ. 2พ.ศ. 2556611  --  25256655                                                          องค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตำบตำบลลโนนรังโนนรัง  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

84 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. 
บ้านภูดินทอง หมู่ที่ 15 

เพื่อระบายน้ำ
ป้องกันปัญหาน้ำ
กัดเซาะถนน 

วางทอ่ระบายน้ำ 
คสล. 

 50,000 50,000 50,000 50,000 ระบายน้ำที่
ท่วมขัง 

ระบายน้ำที่ท่วมขังได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
หัวฝาย หมู่ที่ 16 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000 400,000 300,000 300,000 300,000 มีถนน คสล. 
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

86 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหัวฝาย 
หมู่ที่ 16 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
ตลอดจนลด
อุบัติเหตุจากการ
สัญจร 

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะพลังงาน
แสงอาทิตย ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีไฟส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น 

เกิดความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

87 โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหิน
คลุก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 16 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ปรับปรุงถนนโดยลง
หินคลุก พร้อมบด
อัดแน่น ขนาด 
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สัญจร
สะดวก
เพิม่ขึ้น 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

88 ปรับปรุงย้ายถังประปาไปท่ี
สาธารณะ พร้อมเปลีย่นถัง
ประปา บ้านคอกควาย หมู่ที่ 17 
15 13.305'N102 50.228'E 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ปรับปรุงย้ายถัง
ประปาไปท่ี
สาธารณะ พร้อม
เปลี่ยนถังประปา 

60,000     ระบบ
ประปาท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แผนแผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่น    พ.ศ. 2พ.ศ. 2556611  --  25256655                                                          องค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตำบตำบลลโนนรังโนนรัง  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

89 โครงการก่อสร้างฝายทำนบกั้นน้ำ 
บ้านคอกควาย หมู่ที่ 17 
15 13.213'N102 50.384'E  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้อย่างพอเพียง 

ก่อสร้างฝายทำนบ
กั้นน้ำ 

 450,000    กักเก็บน้ำ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

90 โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหิน
คลุก บ้านคอกควาย หมู่ที่ 17 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ปรับปรุงถนนโดยลง
หินคลุก พร้อมบด
อัดแน่น 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สัญจร
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

91 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
คอกควาย หมู่ที่ 17 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีถนน คสล. 
ทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
หนองโก หมู่ที่ 18 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีถนน คสล. 
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

93 โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหิน
คลุก บ้านหนองโก หมู่ที่ 18 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ปรับปรุงถนนโดยลง
หินคลุก พร้อมบด
อัดแน่น ขนาด 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สัญจร
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แผนแผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่น    พ.ศ. 2พ.ศ. 2556611  --  25256655                                                          องค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตำบตำบลลโนนรังโนนรัง  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

94 โครงการก่อสร้างรางระบาย 
คสล. พร้อมฝาปดิ บ้านหนองโก 
หมู่ที่ 18 

เพื่อระบายน้ำ
ในช่วงฤดูฝนและ
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล. 2 ข้างทาง 
กว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 700 เมตร 

  300,000 300,000 300,000 ระบายน้ำที่
ท่วมขัง 

ระบายน้ำที่ท่วมขังได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

95 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านหนองโก หมู่ที่ 18 

เพื่อให้ประชาชนมี
มีน้ำใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 

ปรับปรุงระบบ
ประปาย้ายถัง
ประปา ขนาด 12 
ลบ.ม. 

 260,000    ระบบ
ประปาท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การอุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

96 โครงการขุดลอกหนองโสกหิน 
บ้านร่มเย็น หมู่ท่ี 19 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

ขุดลอกสระหนอง
โสกหิน 

400,000  100,000 100,000 100,000 กักเก็บน้ำ
เพิม่ขึ้น 

ประชาชนมีนำ้ใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

97 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ร่มเย็น หมู่ที่ 19 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีถนน คสล. 
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

98 โครงการก่อสร้างรางระบาย 
คสล. พร้อมฝาปดิ บ้านร่มเย็น 
หมู่ที่ 19 

เพื่อระบายน้ำ
ในช่วงฤดูฝนและ
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล. กว้าง 
0.40 เมตร ลึก 
0.40 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

  200,000 200,000 200,000 ระบายน้ำที่
ท่วมขัง 

ระบายน้ำที่ท่วมขังได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
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แผนแผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่น    พ.ศ. 2พ.ศ. 2556611  --  25256655                                                          องค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตำบตำบลลโนนรังโนนรัง  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

99 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านร่มเย็น 
หมู่ที่ 19 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุจากการ
สัญจร 

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะพลังงาน
แสงอาทิตย ์

  100,000 100,000 100,000 มีไฟส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น 

เกิดความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

100 โครงการก่อสร้างรางระบาย 
คสล. พร้อมฝาปดิ บ้านหนอง
หว้าบูรพา หมู่ที่ 20 

เพื่อระบายน้ำ
ในช่วงฤดูฝนและ
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล. 2 ข้างทาง 
กว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

  200,000 200,000 200,000 ระบายน้ำที่
ท่วมขัง 

ระบายน้ำที่ท่วมขังได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

101 โครงการก่อสร้างจัดทำที่ท้ิงขยะ
ใหม่ (โปร่งลิง) บ้านหนองหว้า
บูรพา หมู่ท่ี 20 
15 13.956'N102 49.263'E 

เพื่อมีสถานท่ีกำจัด
ขยะมูลฝอย 

ก่อสร้างจัดทำทีท่ิ้ง
ขยะ 

  20,000 20,000 20,000 ลดปัญหา
ขยะ 

มีสถานท่ีกำจัดขยะ
มูลฝอย 

กองช่าง 

102 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
หนองหว้าบูรพา หมู่ที่ 20 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีถนน คสล. 
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

103 โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหิน
คลุก จากโปร่งลิง – สามแยก
บ้านหนองข่า บ้านหนองหว้า
บูรพา หมู่ท่ี 20 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ปรับปรุงถนนโดยลง
หินคลุก พร้อมบด
อัดแน่น ขนาด 
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

  100,000 100,000 100,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สัญจร
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แผนแผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่น    พ.ศ. 2พ.ศ. 2556611  --  25256655                                                          องค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตำบตำบลลโนนรังโนนรัง  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

104 โครงการขุดขยายสระน้ำหนอง
ตาด บ้านหนองหว้าบูรพา หมู่ที่ 
20 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ำใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

ขุดลอกสระ
รายละเอียดตาม
แบบ อบต. กำหนด  

  50,000   กักเก็บน้ำ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

105 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
หนองสรวง หมู่ที่ 21 

เพื่อความสะดวกใน
การเดนิทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีถนน คสล. 
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

106 โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหิน
คลุก บ้านหนองสรวง หมู่ที ่21 
 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมขนส่งของ
ประชาชน 

ปรับปรุงถนนโดยลง
หินคลุก พร้อมบด
อัดแน่น ขนาด 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สัญจร
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนคมนาคม
สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

107 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนอง
สรวง หมู่ที่ 21 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุจากการ
สัญจร 

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะพลังงาน
แสงอาทิตย ์

  100,000 100,000 100,000 มีไฟส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น 

เกิดความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

108 โครงการก่อสร้างประปาขนาด
ใหญ่ บ้านเมืองยาง บ้านหัวฝาย 
บ้านคอกควาย หมู่ที่ 10,16,17 

เพือ่ให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

ก่อสร้างระบบ
ประปาขนาดใหญ ่

  3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีระบบ
ประปาท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การอปุโภค บริโภค 
และการเกษตรอย่าง
เพยีงพอ 

กองช่าง 
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แผนแผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่น    พ.ศ. 2พ.ศ. 2556611  --  25256655                                                          องค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตำบตำบลลโนนรังโนนรัง  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

109 โครงการขุดเจาะ/เป่าล้างบ่อ
บาดาล ตำบลโนนรัง หมู่ที่ 1 - 
21 

เพื่อมีน้ำใช้ในการ
อุปโภค-บริโภคใน
หมู่บ้าน และเพื่อใช้
ในการเกษตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาด 6 น้ิว ลึก 50 
เมตร 

  100,000 100,000 100,000 มีน้ำใช้
พอเพียง 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างทั่วถงึ 

กองช่าง 

110 โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดย
การปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนก
รีต ตำบลโนนรัง หมู่ท่ี 1 - 21 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคมของ
ประชาชน 

ปรับปรุงผิวจราจร
โดยลงลาดยาง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมเพิม่ขึ้น 

กองช่าง 

111 โครงการก่อสร้างระบบประปา 
สำนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนรัง 

เพื่อใช้ในสำนักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนรัง และ
เป็นจุดเติมน้ำ
สำหรับรถบรรทุก
น้ำดับเพลิง 

ก่อสร้างระบบ
ประปา 

  2,000,000   ระบบ
ประปาท่ีได้
มาตรฐาน 

มีระบบประปาสำรอง
สำหรับตำบล 

กองช่าง 

112 โครงการก่อสร้างฝายทำนบกั้นน้ำ 
บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้อยา่งพอเพียง 

ก่อสร้างฝายทำนบ
กั้นน้ำ 

  300,000   กักเก็บน้ำ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

113 โครงการขุดลอกตามแนวทาง
ธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 1 - 21 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ได้อย่าง
พอเพียง 

ขุดลอกสระน้ำ
สาธารณะ 

  3,000,000 1,000,000 1,000,000 น้ำใช้
พอเพียง 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

114 โครงการขุดลอกหนองหญ้ารังกา 
บ้านหนองโก หมู่ที่ 18 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ได้อย่าง
พอเพียง 

ขุดลอกสระน้ำ
สาธารณะ 

  500,000 500,000  กักเก็บน้ำ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับ องค์กรปกคครองส่วนท้องถิน่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและพฒันาการ
แปรรูปผลิตภณัฑ์ชุมชน(OTOP) 

เพือ่ส่งเสริมให้
ประชาชนเพิม่
มูลค่าให้กับสินค้า 

ส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชุมชนใน
ตำบลโนนรัง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
รายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีอาชีพ มี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน 

เพือ่ให้มีกลุ่มอาชีพ
ที่เข้มแข็งในชุมชน
และเพิ่มรายได้
ใหก้ับประชาชน 

จัดโครงการส่งเสรมิ
และสนบัสนุนกลุ่ม
อาชีพวิสาหกิจ
ชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีกลุ่มอาชีพ
ทีเ่ข้มแข็ง 

มีกลุ่มอาชีพท่ีเข้มแข็ง
ในชุมชนและเพิ่ม
รายได้ใหก้ับ
ประชาชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อให้ประชาชนมี
ทักษะความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 

จัดโครงการ
ฝกึอบรมอาชีพระยะ
สั้น 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีทักษะ
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี กลุม่
แม่บ้าน 

เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของ
ของกลุ่มสตรี กลุ่ม
แม่บ้าน 

จัดฝึกอบรมสมัมนา
และศึกษาดูงานของ
กลุ่มสตรี กลุ่ม
แม่บ้าน 

100,000 100,000 250,000 250,000 250,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กลุ่มสตรี กลุ่ม
แม่บ้าน มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองสวัสดิการ
สังคม 



64 
 

64 

แผนแผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่น    พ.ศ. 2พ.ศ. 2556611  --  25256655                                                          องค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตำบตำบลลโนนรังโนนรัง  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อหาหมู่บ้านตัน
แบบท่ีสามารถ
บริหารจดัการ
ตนเองได้แตแ่นว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดโครงการส่งเสรมิ
และสนบัสนุน
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่บ้าน
ตน้แบบ 1 ตำบล 1 
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มหีมู่บ้าน
ต้นแบบ 

หมู่บ้านสามารถ
พึ่งพาตนเองได ้

สำนักปลดั 

6 โครงการก่อสร้าง/จดัตั้ง/ส่งเสริม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน
การเกษตร 

เพื่อเป็นสถานท่ีให้
ความรู้ทางด้าน
การเกษตรและเป็น
การลดต้นทุนใน
การผลิต 

ก่อสร้าง/จดัตั้ง/
ส่งเสริมศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตร 

  400,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
ความรู้
ทางด้าน
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

มีสถานท่ีให้ความรู้
ทางด้านการเกษตร 

สำนักปลดั 

7 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
ปรับปรุงเมล็ดพันธ์ุพชื 

เพื่อให้เกษตรกรมี
พันธุ์พืชคุณภาพดี
ใช้ในการเพาะปลูก 

ส่งเสริมและ
สนบัสนุนเมลด็พันธ์ุ
พืชคุณภาพดีใช้ใน
การเพาะปลูก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรมี
พันธุ์พืช
คณุภาพดีใน
การ
เพาะปลูก 

เกษตรกรมีพันธ์ุพืช
คุณภาพดีใช้ในการ
เพาะปลูก 

สำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับ องค์กรปกคครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 

3.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ
(นม) 

เพื่อให้เด็กนกัเรยีน
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงได้รับ
สารอาหารที่มี
ประโยชน ์

สนับสนุน
งบประมาณอาหาร
เสรมิ(นม)ให้
โรงเรียนและ ศพด.
ในเขตพื้นท่ีตำบล
โนนรัง 

2,000,000 2,010,000 2,020,000 2,030,000 2,030,000 เด็กนักเรยีน
ทุกคนได้
รับประทาน
อาหารเสริม
(นม 

เด็กนักเรยีนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

2 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวันท่ีมี
คุณค่าทาง
โภชนาการ 

สนับสนุน
งบประมาณอาหาร
กลางวันให้กับ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
ตำบลโนนรัง 

3,500,000 3,550,000 3,600,000 3,650,000 3,650,000 เด็กนักเรยีน
ทุกคนได้
รับประทาน
อาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรยีนได้รับ
ประทานอาหารกลาง
วันท่ีมีคุณค่าทาง
โภชนาการ 

กองการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการสนับสนนุคา่ใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อบริหารจดัการ
และพัฒนากิจกรรม
การเรยีนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เชน่ 
ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอุปกรณ์
การศึกษา ฯลฯ 

600,000 610,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มกีารบรหิาร
สถานศึกษา
ทีม่ี
ประสิทธภิา
พ 

มีการบรหิารจดัการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

4 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เพื่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู ้

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นท่ีตำบล
โนนรัง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มี ศพด. ท่ี
ได้มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู ้

กองการศึกษา 

5 โครงการก่อสร้าง/ต่อเตมิ/
ปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้เพื่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู ้

ก่อสร้าง/ต่อเติม/
ปรับปรุงซ่อมแซม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มี ศพด. ที่
ได้มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู ้

กองการศึกษา 

6 โครงการติดตั้งเครื่องกรองนำ้ 
เครื่องปั้มน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใหม้ีน้ำสะอาด
สำหรับอุปโภค 

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ 
เครื่องปั้มน้ำ 

  400,000   มีน้ำสะอาด 
ได้มาตรฐาน 

เด็กได้ดื่มน้ำทีส่ะอาด 
ปราศจากโรค 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรบั องค์กรปกคครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อตระหนักถึง
ความสำคญัของ
เด็กและเยาวชนท่ี
จะเป็นกำลังในการ
ที่จะพัฒนาประเทศ
ต่อไป 

จัดกิจกรรมโครงการ
วันเด็กแห่งชาต ิ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนเด็ก
และเยาวชน
ที่เข้าร่วมใน
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชนมี
ความภูมิใจรู้จักหน้าท่ี
และมีความ
รับผิดชอบ 

กองการศึกษา 

2 โครงการบวงสรวงย่าโม เพื่อเผยแพร่และ
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมโครงการ
บวงสรวงย่าโม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดร้่วม
อนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงาม 

กองการศึกษา 

3 โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 
รดน้ำขอพรผู้สูงอาย ุ

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีอันดงีาม 
สร้างความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

จัดกิจกรรมโครงการ
ประเพณีวัน
สงกรานต์ รดน้ำขอ
พรผู้สูงอาย ุ

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงาม
ครอบครัวอบอุ่น 

กองการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน
สำคัญของชาต ิ

เพื่อให้ประชาชน
เข้าใจและตะหนัก
ถึงวนัสำคัญของ
ชาติ 

จัดกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมวันสำคัญ
ของชาติ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนให้
ความสำคญัและตะ
หนักถึงความสำคญั
ของวันสำคัญของ
ชาติ 

สำนักปลดั 

5 โครงการประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

เพือ่อนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมให้คงอยู่
สืบไป 

จัดกิจกรรมโครงการ
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้อนุรักษ์
ประเพณีอนัดีงาม 

กองการศึกษา 

6 โครงการประเพณีลอยกระทง เพือ่อนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมโครงการ
ประเพณีลอยกระทง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้อนุรักษ์
ประเพณีอันดีงาม 

กองการศึกษา 

7 โครงการวัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชน 

เพือ่เผยแพร่และ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทย 

จัดกิจกรรมโครงการ
วัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้อนุรักษ์
ประเพณีอันดีงาม 

กองการศึกษา 

8 อุดหนุนโครงการรวมชนคนชุม
พวง 60 ปี สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณ ี

เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม 

สนับสนุน
งบประมาณให้แก่
อำเภอชุมพวงในการ
จัดโครงการรวมชน
คนชุมพวง 60 ปี 
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณ ี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สนับสนุน
งบประมาณ 

ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม 

สำนักปลดั 



69 
 

69 

แผนแผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่น    พ.ศ. 2พ.ศ. 2556611  --  25256655                                                          องค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตำบตำบลลโนนรังโนนรัง  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด ตำบลโนนรัง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง 
สร้างความสามัคคี
ในชุมชน ต้านภัย
ยาเสพตดิ 

จัดกิจกรรมโครงการ
แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด ตำบลโนนรัง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง และ
มีความสามัคคี 
ห่างไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา 

10 โครงการแขง่ขันกฬีาท้องถิน่
สัมพันธ์ 

เพื่อเช่ือม
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างองค์กร 

จัดแข่งขันกีฬา
ท้องถิน่สัมพันธ์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกิดความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างองค์กร 

กองการศึกษา 

11 โครงการเยาวชนร่วมใจสร้างวินัย
บนท้องถนน 

เพือ่สร้างจิตสำนึก
และวินยัการจราจร
บนท้องถนน 

จัดกิจกรรมโครงการ
เยาวชนร่วมใจสร้าง
วินยับนท้องถนน
กรรมโครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกิดจิตสำนึกและมี
วินัยการจราจรบน
ท้องถนน 

กองการศึกษา 

12 โครงการเฝ้าระวังความปลอดภยั
ใส่ใจศูนย์เด็ก 

เพือ่ให้ผู้ปกครอง
และเด็กมีความ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตตุ่าง ๆ 

จัดกิจกรรมโครงการ
เฝ้าระวังความ
ปลอดภัยใส่ใจศูนย์
เด็ก 

  50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้ปกครองและเด็กมี
ความปลอดภัย 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับ องค์กรปกคครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 หมู่บ้านมีการพึ่งตนเองในการ
ป้องกันควบคุมความเสี่ยง
โรคตดิต่อโดยมีแผนงาน/ปฏิบัติ
ตามแผนงานและร่วมประเมิน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีใส่ใจ
สุขภาพ 

จัดกิจกรรมหมู่บา้น
พึง่ตนเองป้องกันโรค 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใส่ใจการ
ออกกำลังกายและมี
สุขภาพทีด่ ี

สำนักปลดั 

2 โครงการจดัซื้อวัสดุการแพทย์
และเวชภณัฑส์ำหรับหน่วย
การแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อให้มีอุปกรณ์ใน
การช่วยเหลือผู้ป่วย
เบื้องต้น 

จัดซื้อวัสดุการแพทย์
และเวชภณัฑ์
สำหรับหน่วย
การแพทย์ฉุกเฉิน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 วัสดุอุปกรณ์
เวชภัณฑ์
สำหรับ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 

ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับ
การรักษาได้ทันท่วงท ี

สำนักปลดั 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วย
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) 

เพื่อเพ่ิมจำนวน
สมาชิกอาสากู้ชีพ
และมีความรู้
เบื้องต้นในการ
ช่วยเหลือผู้ป่วย 

ฝึกอบรมการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
(EMS) 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สมาชกิอาสากู้ชีพมี
ความรู้เบื้องต้นใน
การช่วยเหลือผู้ป่วย 

สำนักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการสนับสนุนงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรม
สาธารณสุขใน
ชุมชน 

สนับสนุน
งบประมาณให้กับ 
อสม. 21 หมู่บ้าน 

157,500 157,500 157,500 157,500 157,500 สนบัสนุน
งบประมาณ 

อสม. มีงบประมาณ
ในการดำเนินงาน
ด้านสาธารณสุข 

สำนกัปลดั 

5 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกไข้มาลาเลียไข้ซิกา 

โครงการป้องกัน
และควบคมุโรค
ไขเ้ลือดออกไข้
มาลาเลียไข้ซิกา 

จัดซื้อเวชภณัฑ์
ป้องกันและควบคุม
โรค 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ลดการ
ระบาดของ
โรค 

ประชาชนปลอดภัย
จากโรคไข้เลือดออก
ไข้มาลาเลยีไข้ซิกา 

สำนักปลดั 

6 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 

จัดอบรมเกี่ยวกับ
โรคพิษสุนัขบ้าและ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ลดการ
ระบาดของ
โรค 

การระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้าลดลง 

สำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับ องค์กรปกคครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 

5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อช่วยเหลือ
สวัสดิการให้กบั
ผู้สูงอาย ุ

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

10,189,000 12,227,000 14,672,000 17,606,000 17,606,000 ผู้สูงอายุ
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวติที่ดี 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

เพื่อเป็นการสร้าง
หลักประกันความ
มั่นคงและความ
เข้มแขง็ของชุมชน
และสังคม 

สนับสนุนการจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีกองทุน
สวสัดิการ
ชุมชน 

สังคมพัฒนาไปสู่
สังคมคณุภาพชีวิตที่ด ี

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวในชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้
ครอบครัวทำ
กิจกรรมร่วมกัน 

จัดโครงการส่งเสรมิ
พัฒนาสถาบัน
ครอบครัวในชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ครอบครัวมีความรัก
และเข้าใจกันมากขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
สตร ี

เพื่อพัฒนาให้สตรมีี
ศักยภาพในบทบาท
ต่าง ๆ 

จัดฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพสตร ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กลุ่มสตรมีีศักยภาพ
ในบทบาทต่าง ๆ 

กองสวัสดิการ
สงัคม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานของกลุ่มผูสู้งอาย ุ

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ในกลุ่มผูสู้งอาย ุ

จัดฝึกอบรมสมัมนา
และศึกษาดูงานของ
กลุ่มผูสู้งอาย ุ

100,000 100,000 250,000 250,000 250,000 ผู้สูงอายมุี
คุณภาพชีวิต
ดีขึ้น 

กลุ่มผูสู้งอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
อาชีพผู้สูงอาย ุ

จัดโครงการส่งเสรมิ
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต
ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

450,000     ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต
ดีขึ้น 

ผู้สูงอายมุีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองสวัสดิการ
สังคม 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชน 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนตำบล
โนนรัง 

จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สภาเด็กและ
เยาวชนมี
ศักยภาพ 

สภาเด็กและเยาวชน
มีศักยภาพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ 

เพือ่ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้พิการ 

จัดโครงการส่งเสรมิ
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผู้พิการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้พกิารมี
คุณภาพชีวิต
ที่ด ี

ผู้พกิารมีคณุภาพชีวิต
ที่ด ี

กองสวัสดิการ
สงัคม 

10 โครงการเงนิเบี้ยยังชีพความ
พิการ 

เพื่อช่วยเหลือ
สวัสดิการให้กับผู้
พิการ 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ 

2,736,000 3,283,000 3,939,000 4,727,000 4,727,000 ผู้พิการได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู้พกิารมีคณุภาพชีวิต
ที่ด ี

กองสวัสดิการ
สังคม 

11 โครงการเงินสงเคราะหผ์ู้ป่วย
เอดส ์

เพือ่ช่วยเหลือ
สวัสดิการให้กับ
ผู้ป่วยเอดส ์

สนบัสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์มีคณุภาพ
ชีวิตทีด่ี 

กองสวัสดิการ
สงัคม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการจดัซื้อเครื่องอ่านบัตร
อเนกประสงค์ 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน 

จัดซื้อเครื่องอ่าน
บัตรอเนกประสงค ์

  3,500   เครื่องอ่าน
บัตร 1 
เครื่อง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการติดต่อ
ราชการ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

13 โครงการปรับปรุงห้องสวสัดกิาร เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน 

ปรับปรุงห้อง
สวัสดิการ 

  50,000    ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการติดต่อ
ราชการ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

14 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

ต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

  100,000    มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น กองสวสัดิการ
สังคม 

15 โครงการก่อสร้างศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวติและอาชีพ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
อาชีพ 

ก่อสร้างศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวิตและ
อาชีพ 

  300,000    มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น กองสวัสดิการ
สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับ องค์กรปกคครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
องค์การบรหิารส่วนตำบลโนนรัง  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 ด้านการอนุรักษท์รพัยากรธรรมชาติฯ 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ 
รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว 

เพื่ออนรุักษ์และ
ส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้ในเขตพื้นท่ี
ตำบลให้มากขึน้ 

จัดโครงการร่วมกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ปลูกต้นไม ้

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พื้นที่ป่าไม้
เพิ่มขึน้ 

ตำบลมคีวามรม่รื่น 
ลดปัญหาภาวะโลก
ร้อน 

สำนักปลดั 

2 โครงการปลูกป่าตามแนว
พระราชดำร ิ

เพือ่อนุรักษ์และ
ส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้ในเขตพื้นท่ี
ตำบลให้มากข้ึน 

จัดโครงการร่วมกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ปลูกต้นไม ้

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พื้นที่ป่าไม้
เพิ่มขึ้น 

ตำบลมคีวามรม่รื่น 
ลดปัญหาภาวะโลก
ร้อน 

สำนกัปลดั 

3 โครงการอนุรักษ์พันธุพ์ืช เพือ่ป้องกันการ
กลายพันธุข์องพืช 

จัดโครงการอนุรักษ์
พันธุพ์ืช 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ป้องกันการ
สูญหายไป
ของพันธุ์พืช 

ป้องกันการสูญ
หายไปของพันธุ์พืช 

สำนักปลดั 

5 โครงการธนาคารน้ำใตด้ิน เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ได้อย่าง
พอเพียง 

ดำเนินโครงการ
ธนาคารน้ำใต้ดิน 

  250,000 250,000 250,000 น้ำใช้
พอเพยีง 

ประชาชนมีน้ำใช้
พอเพียง 

สำนักปลดั 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
สำหรับ องค์กรปกคครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบรหิารส่วนตำบลโนนรัง  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกองทุนขยะ เพื่อให้ประชาชน
คัดแยกขยะก่อนท้ิง
แก้ไขปญัหาขยะ
และมรีายได้เพิ่มขึ้น 

ดำเนินโครงการ
กองทุนขยะ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ลดปรมิาณ
ขยะ 

ลดปรมิาณขยะและ
สร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือน 

สำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับ องค์กรปกคครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงฯ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตฯ 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ 7 วันอันตราย เพือ่ความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนของ
ประชาชน 

ตั้งจุดบริการหน่วย
เฝ้าระวังการเกดิ
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ลดจำนวน
อุบัติเหตุ
ในช่วง
เทศกาล 

ความปลอดภัยและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน 

สำนักปลดั 

2 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพล
เรือน 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมและเพิ่ม
ศักยภาพให้กับ 
อปพร.ตำบลโนนรัง
ในการป้องกนัภัย
ต่าง ๆ 

จัดฝึกอบรมทบทวน 
อปพร.ตำบลโนนรัง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
สมาชิก 
อปพร. ท่ีเข้า
ร่วม
โครงการ 

สมาชิก อปพร. มี
ความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติการ
ป้องกันภัย 

สำนักปลดั 

3 โครงการวันอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

เพื่อเผยแพรภ่ารกจิ
สร้างขวัญกำลังใจ
และสร้างความ
สามัคคีของสมาชิก 
อปพร. 

จัดงานกิจกรรมวัน 
อปพร. 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
สมาชิก 
อปพร. ท่ีเข้า
ร่วม
โครงการ 

สมาชิก อปพร. มี
ขวัญกำลังใจใน
กิจกรรมอาสาป้องกัน
ภัยและมีความ
สามัคค ี

สำนักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

  50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีความรู้ในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

สำนักปลดั 

5 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปกป้องสถาบัน (อสป.) 

เพื่อปกป้องสถาบัน
สำคัญของชาต ิ

จัดโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปกป้องสถาบัน
(อสป.) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีสำนึก
ปกป้องสถาบันสำคญั
ของชาติ 

สำนักปลดั 

6 โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน เพื่อสร้างความ
สามัคคปีรองดอง
ของคนในชุมชน 

จัดโครงการ
ฝึกอบรมลูกเสือ
ชาวบ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกิดความสามัคคี
ปรองดองของคนใน
ชุมชน 

สำนักปลดั 

7 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
ดำเนินงานศูนย์ยตุิธรรมชมุชน
ตำบลนำร่อง ตำบลโนนรัง 

เพื่อลดความเหลื่อม
ล้ำและความไม่เป็น
ธรรมในสังคม 

จัดโครงการพัฒนา
และส่งเสรมิการ
ดำเนินงานศูนย์
ยุติธรรมชุมชนตำบล
นำร่อง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สังคมเป็นสุขมีความ
เท่าเทียม 

สำนักปลดั 

8 โครงการติดตั้งกลอ้งโทรทัศน์
วงจรปิด(CCTV) 

เพื่อลดการกอ่
อาชญากรรมและ
เหตุร้ายต่าง ๆ ใน
ชุมชน 

ตดิตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด(CCTV) 
รายละเอียด
โครงการตามแบบ 
อบต. กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึน้ 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สำนักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการจดัอบรมเครือข่าย
ป้องกันภยัยาเสพติด 

เพือ่สร้างความรู้
ความเข้าใจและ
สร้างเครือขา่ยให้
ประชาชนปลอดภัย
จากยาเสพติด 

จัดอบรมเครือข่าย
ป้องกนัภัยยาเสพติด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีเครือข่าย
ป้องกันภัยยาเสพติด 

กองการศึกษา 

10 โครงการค่ายเยาวชนป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจให้
เยาวชนปลอดภัย
จากยาเสพติด 

จัดอบรมโครงการ
ค่ายเยาวชนป้องกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนปลอดภัยจาก
ยาเสพตดิ 

กองการศึกษา 

11 โครงการฝึกอบรมให้ความรูด้้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

เพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

  50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีความรู้ในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

สำนักปลดั 

12 โครงการขับขี่ปลอดภยัใส่ใจกฎ
จราจร 

เพื่อป้องกัน
อุบัติเหต ุ

จัดโครงการขับขี่
ปลอดภัยใส่ใจกฎ
จราจร 

  50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สามารถป้องกัน
อุบัติเหตไุด ้

สำนักปลดั 

13 โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหา
เด็กจมน้ำ 

จัดโครงการป้องกัน
เด็กจมน้ำ 

  30,000 30,000 30,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ป้องกันเด็กจมน้ำ สำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับ องค์กรปกคครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการประชุมประชาคมเพื่อ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพือ่เสรมิสร้างการ
มีส่วนร่วม ทราบ
ปัญหาและความ
ต้องการของ
ประชาชน 

จัดเวทีประชุม
ประชาคมจดัทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

สำนักปลดั 

2 โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระ
มหากรณุาธิคณุ
แห่ง 
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

จัดพธิีถวายราช
สักการะและกล่าว
ถวายราชสดดุี
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

รำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุแห่ง
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

สำนักปลดั 

3 โครงการฝึกอบรมกฎหมายน่ารู้
แก่ผู้นำชุมชน 

เพือ่พัฒนาความรู้
ความสามารถของ
ผู้นำชุมชน 

จัดฝึกอบรมให้
ความรูผู้้นำชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้นำชุมชนมีความรู้
ความสามารถ 

สำนักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการจดัฝึกอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 

เพือ่พัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จัดฝึกอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนกังาน 
ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

สำนกัปลดั 

5 โครงการจดัเก็บภาษีเคลื่อนที ่ เพื่อให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลมี
รายได้จากการ
จัดเก็บภาษเีพิ่มขึน้ 

จัดโครงการจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนที ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดเก็บภาษี
ได้เพิ่มขึน้ 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลมรีายได้เพิม่ขึ้น 

กองคลัง 

6 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานของ ผู้บริหาร พนักงาน และ
สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถและ
เพิ่มประสบการณ์
ในการปฏิบัติหนา้ที ่

จัดโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พัฒนาความรู้
ความสามารถและ
เพิ่มประสบการณ์ใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

สำนักปลดั 

7 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์และ
อาคารสำนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนรัง 

เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์
อาคารสถานท่ีให้
สามารถใช้งานได้
อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
ประชาชนไดร้ับ
บริการสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
และอาคาร
สำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบล
โนนรัง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อาคาร
สถานท่ี
สะดวก
เหมาะสมแก่
การ
ปฏิบัติงาน 

อาคารและสถานท่ีมี
ความสะดวก
เหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการจดัซื้อ/ปรับปรุง
ซอ่มแซมวัสดุครภุัณฑ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการให้บริการ
ในการติดต่อ
ราชการได้สะดวก
รวดเร็ว 

จัดซื้อวัสดคุรุภณัฑ์ที่
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชน
ได้รับบริการ
สะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนไดร้ับการ
ให้บริการได้สะดวก
รวดเร็ว 

ทุกส่วน
ราชการ 

9 โครงการอบรมเพิม่ศักยภาพ
บุคลากร 

เพื่อใหบุ้คลากร 
อบต.มีความรู้ 
ความเข้าใจใน
บทบาท หน้าทีและ
ระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 

จัดอบรมเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากร 

50,000 50,000 150,000 150,000 150,000 บุคลากรมี
ความรู้ 
ความเข้าใจ
ในบทบาท 
หน้าทีและ
ระเบียบ 
กฎหมาย 

บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจใน
บทบาท หน้าทีและ
ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

สำนกัปลดั 

10 โครงการจดัทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได ้

จัดทำแผนที่ภาษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 รายได้
เพิ่มขึน้ 

สามารถจัดเก็บรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

11 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพสู่ประชาคมอาเซียน 

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
มีความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

จัดฝึกอบรมพฒันา
ศักยภาพเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 บุคลากรมี
ความรู้ความ 
สามารถ 

บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจมีความ
พร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

สำนกัปลดั 

12 โครงการจดัซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อใช้ในการ
เดินทางติดต่อ
ราชการ 

จัดซื้อรถยนต์ 
จำนวน 1 คัน 

800,000     รถยนต ์ มีรถยนตส์่วนกลางใช้
ในการติดต่อราชการ 

สำนักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการองค์การบริหารส่วน
ตำบลเคลื่อนท่ี 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการติดต่อ
ราชการ รับฟัง
ปัญหาความ
เดือดร้อน และ
ประชาสมัพันธ์ผล
การดำเนินงานอง
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

จัดโครงการองค์การ
บริหารส่วนตำบล
เคลื่อนที ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการและรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร 

สำนักปลดั 

14 จัดทำเวปไซต์ / เช่าโดเมน ของ 
อบต.โนนรัง 

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับการให้บริการ
ในการติดต่อ
ราชการได้สะดวก
รวดเร็ว 

จัดทำเวปไซต์ / เช่า
โดเมน ของ อบต.
โนนรัง 

 30,000 15,000 15,000 15,000 จำนวนผู้เข้า
เวปไซต ์

การเข้าถึงข้อมูล แจ้ง
เหตุร้องเรียนร้องทุกข ์

สำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 

3.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สนับสนุนงบประมาณ
โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม โรงเรียนบ้านดงบัง
(สวา่งวิทยา) 

เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 

สนับสนุน
งบประมาณ 

50,000     ร้อยละ
ความสำเร็จ
โครงการ 

เด็กนักเรยีน
มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียน
บ้านดงบัง
(สวา่งวิทยา) 

2 สนบัสนุนงบประมาณ
โครงการเลี้ยงไกไ่ข่ โรงเรียน
บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 

เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะความรู้ 
สามารถนำไป
ประกอบอาชีพ
ได ้

สนับสนุน
งบประมาณ 

 40,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ความสำเร็จ
โครงการ 

นักเรียนมี
ทักษะ
ความรู้ 
สามารถ
นำไป
ประกอบ
อาชีพได้ 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียน
บ้านดงบัง
(สว่างวิทยา) 

3 สนับสนุนงบประมาณ
โครงการปลอดขยะ โรงเรียน
บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 

เพือ่ลดปัญหา
ปริมาณขยะ 

สนับสนุน
งบประมาณ 

  50,000   ร้อยละ
ความสำเร็จ
โครงการ 

ลดปัญหา
ปริมาณขยะ 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียน
บ้านดงบัง
(สว่างวิทยา) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 สนับสนุนงบประมาณ
โครงการปลูกผักปลอด
สารพิษ โรงเรียนบ้านดงบัง
(สว่างวทิยา) 

เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะความรู้ 
สามารถนำไป
ประกอบอาชีพ
ได ้

สนับสนุน
งบประมาณ 

   30,000 30,000 ร้อยละ
ความสำเร็จ
โครงการ 

นักเรียนมี
ทักษะ
ความรู้ 
สามารถ
นำไป
ประกอบ
อาชีพได้ 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียน
บ้านดงบัง
(สว่างวิทยา) 

5 สนบัสนุนงบประมาณ
โครงการเพาะเหด็นางฟ้า 
โรงเรียนบ้านดงบงั(สว่าง
วิทยา) 

เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะความรู้ 
สามารถนำไป
ประกอบอาชีพ
ได ้

สนับสนุน
งบประมาณ 

   40,000 40,000 ร้อยละ
ความสำเร็จ
โครงการ 

นักเรียนมี
ทักษะ
ความรู้ 
สามารถ
นำไป
ประกอบ
อาชีพได้ 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียน
บ้านดงบัง
(สว่างวทิยา) 

6 สนับสนุนงบประมาณ
โครงการส่งเสริมการ
สร้างสรรคด์อกกหุลาบสม็อค
สู่งานอาชีพและน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนรู้ 
โรงเรียนบ้านโนนรัง 

เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะความรู้ 
สามารถนำไป
ประกอบอาชีพ
ได ้

สนับสนุน
งบประมาณ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ความสำเร็จ
โครงการ 

นักเรียนมี
ทักษะ
ความรู้ 
สามารถ
นำไป
ประกอบ
อาชีพได้ 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียน
บ้านโนนรัง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 สนับสนุนงบประมาณ
โครงการผลติภณัฑ์จากลูกปัด
เสรมิรายไดร้ะหว่างเรียนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนรู้ 
โรงเรียนบ้านโนนรัง 

เพื่อใหน้ักเรียนมี
ทักษะความรู้ 
สามารถนำไป
ประกอบอาชีพ
ได ้

สนับสนุน
งบประมาณ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ความสำเร็จ
โครงการ 

นักเรียนมี
ทักษะ
ความรู้ 
สามารถ
นำไป
ประกอบ
อาชีพได ้

กอง
การศึกษา 

โรงเรียน
บ้านโนนรัง 

8 สนับสนุนงบประมาณ
โครงการคดัแยกขยะ 
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนน
หาดวิทยา 

เพื่อลดปัญหา
ปริมาณขยะ 

สนับสนุน
งบประมาณ 

50,000     ร้อยละ
ความสำเร็จ
โครงการ 

ลดปัญหา
ปริมาณขยะ 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียน
บ้านหนอง
ทุ่มโนนหาด
วิทยา 

9 สนับสนุนงบประมาณ
โครงการเศรษฐกจิพอเพียง 
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนน
หาดวิทยา 

เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะความรู้ 
สามารถนำไป
ประกอบอาชีพ
ได ้

สนับสนุน
งบประมาณ 

 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ความสำเร็จ
โครงการ 

นักเรียนมี
ทักษะ
ความรู้ 
สามารถ
นำไป
ประกอบ
อาชีพได้ 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียน
บ้านหนอง
ทุม่โนนหาด
วิทยา 

10 สนับสนุนงบประมาณ
โครงการเข้าค่ายคณุธรรม 
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนน
หาดวิทยา 

เพื่อส่งเสริมให้
เด็กนักเรยีนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

สนับสนุน
งบประมาณ 

   50,000 50,000 ร้อยละ
ความสำเร็จ
โครงการ 

เด็กนักเรยีน
มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียน
บ้านหนอง
ทุม่โนนหาด
วิทยา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 สนับสนุนงบประมาณ
โครงการส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมนำความสุข 
โรงเรียนบ้านใหม่ปฏริูป 

เพื่อส่งเสริมให้
เด็กนักเรยีนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

สนับสนุน
งบประมาณ 

   50,000 50,000 ร้อยละ
ความสำเร็จ
โครงการ 

เด็กนักเรยีน
มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียน
บ้านใหม่
ปฏิรูป 

12 สนับสนุนงบประมาณ
โครงการสร้างอาชีพสู่วิถี
พอเพียง โรงเรียนบ้านใหม่
ปฏิรูป 

เพือ่ให้นกัเรียนมี
ทักษะความรู้ 
สามารถนำไป
ประกอบอาชีพ
ได ้

สนับสนุน
งบประมาณ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ความสำเร็จ
โครงการ 

นักเรียนมี
ทักษะ
ความรู้ 
สามารถ
นำไป
ประกอบ
อาชีพได้ 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียน
บ้านใหม่
ปฏิรูป 

13 สนับสนุนงบประมาณ
โครงการเกษตรตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
โรงเรียนบ้านโคกเพชร 

เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะความรู้ 
สามารถนำไป
ประกอบอาชีพ
ได ้

สนับสนุน
งบประมาณ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ความสำเร็จ
โครงการ 

นักเรียนมี
ทักษะ
ความรู้ 
สามารถ
นำไป
ประกอบ
อาชีพได้ 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียน
บ้านโคก
เพชร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 สนับสนุนงบประมาณ
โครงการสร้างอาชีพสู่วิถี
พอเพียง (อิฐประสาน) 
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 

เพื่อให้นกัเรียนมี
ทักษะความรู้ 
สามารถนำไป
ประกอบอาชีพ
ได ้

สนับสนุน
งบประมาณ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ความสำเร็จ
โครงการ 

นักเรียนมี
ทักษะ
ความรู้ 
สามารถ
นำไป
ประกอบ
อาชีพได้ 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียน
บ้านใหม่
พัฒนา 

15 สนับสนุนงบประมาณ
โครงการเลี้ยงกบ-เลี้ยงปลา 
เพื่อชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยา
นุสรณ ์

เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะความรู้ 
สามารถนำไป
ประกอบอาชีพ
ได ้

สนบัสนุน
งบประมาณ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ความสำเร็จ
โครงการ 

นักเรียนมี
ทักษะ
ความรู้ 
สามารถ
นำไป
ประกอบ
อาชีพได้ 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียน
บ้านหนอง
ข่าวิทยา
นุสรณ ์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านคอกควายหมู่ที่ 
17 ตำบลโนนรัง - บ้านหนอง
แวงน้อย หมู่ที ่12 ตำบลตลาด
ไทร อำเภอชุมพวง 
15 13.300'N102 50.188'E 
– 15 13.332'N102 
50.758'E 

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
คมนาคมและ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด 
กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

3,150,000     มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน
เพิม่ขึน้ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางคมนาคม
ขนส่ง 

อบจ.
นครราชสมีา
, 
อบต.โนนรัง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 
4 ตำบลโนนรัง – บ้านบุตาหนา 
ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง 
15 13.672'N102 47.862'E 
– 15 13.026'N102 
47.337'E 

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
คมนาคมและ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 3,000,000    มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน
เพิม่ขึน้ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางคมนาคม
ขนส่ง 

อบจ.
นครราชสมีา
, 
อบต.โนนรัง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บา้นโคกเพชร หมู่ที่ 
4 ตำบลโนนรัง – บ้านโนนซาด 
ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง 
15 13.799'N102 47.878'E 
– 15 14.521'N102 
45.222'E 

เพื่อความสะดวก
ในการเดนิทาง
คมนาคมและ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

  5,000,000   มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางคมนาคม
ขนส่ง 

อบจ.
นครราชสมีา
, 
อบต.โนนรัง 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ทางแยกทางหลวง 
2223 บ้านภูดนิทอง หมู่ที่ 15 
ตำบลโนนรัง – บ้านพันธ์เจรญิ 
ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง 
15 17.461'N102 46.957'E 
– 15 18.799'N102 
48.535'E 

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
คมนาคมและ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

    8,000,000 มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางคมนาคม
ขนส่ง 

อบจ.
นครราชสมีา
, 
อบต.โนนรัง 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
โดยลงหินคลุก บ้านหนองทุ่ม หมู่
ที่ 7 ตำบลโนนรัง – บ้านหนองดู่ 
ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมน
ชัย 
15 13.384'N102 51.560'E 
– 15 11.903'N102 
52.306'E 

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
คมนาคมและ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงผวิจราจร
ลงหินคลุก ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

300,000     มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึน้ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางคมนาคม
ขนส่ง 

อบจ.
นครราชสมีา
, 
อบต.โนนรัง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
โดยลงหินคลุก บ้านหนองทุ่ม หมู่
ที่ 7 ตำบลโนนรัง – บ้านห้วย
ผกัหนาม ตำบลบ้านยาง อำเภอ
ลำทะเมนชัย 
15 13.567'N102 51.619'E 
– 15 13.025'N102 
52.873'E 

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
คมนาคมและ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงผิวจราจร
ลงหินคลุก ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

 300,000    มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางคมนาคม
ขนส่ง 

อบจ.
นครราชสมีา
, 
อบต.โนนรัง 

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
โดยลงหินคลุก บ้านโนนรัง หมูท่ี่ 
1 ตำบลโนนรัง – บ้านหนองตาด 
หมู่ที ่9 ตำบลตลาดไทร อำเภอ
ชุมพวง  
15 13.201'N102 49.004'E 
–  
15 12.877'N102 48.446'E 

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
คมนาคมและ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงผิวจราจร
ลงหินคลุก ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

  180,000   มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึน้ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางคมนาคม
ขนส่ง 

อบจ.
นครราชสมีา
, 
อบต.โนนรัง 

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
โดยลงหินคลุก บ้านทับรัก หมู่ที่ 
5 ตำบลโนนรัง – บ้านโนนซาด 
ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง 
15 14.956'N102 47.774'E 
– 15 14.202'N102 
46.812'E 

เพือ่ความสะดวก
ในการเดนิทาง
คมนาคมและ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงผิวจราจร
ลงหินคลุก ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

    300,000 มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางคมนาคม
ขนส่ง 

อบจ.
นครราชสมีา
, 
อบต.โนนรัง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
โดยลงหินคลุก บ้านรม่เย็น หมู่ที่ 
19 ตำบลโนนรัง – บ้านหนอง
ขาม ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง 
15 15.903'N102 48.044'E 
– 15 16.461'N102 
47.111'E 

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
คมนาคมและ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงผิวจราจร
ลงหินคลุก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

  600,000   มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางคมนาคม
ขนส่ง 

อบจ.
นครราชสมีา
, 
อบต.โนนรัง 

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
โดยลงหินคลุก บ้านภดูินทอง หมู่
ที่ 15 ตำบลโนนรัง – บ้านหนอง
ตะคลองใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลโนน
ยอ อำเภอชุมพวง 
15 18.800'N102 48.536'E 
– 15 21.200'N102 
47.489'E 

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
คมนาคมและ
ขนส่งสินคา้
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงผิวจราจร
ลงหินคลุก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

   200,000  มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน
เพิม่ขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางคมนาคม
ขนส่ง 

อบจ.
นครราชสมีา
, 
อบต.โนนรัง 

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
โดยลงหินคลุก บ้านใหม่ปฏิรูป 
หมู่ที่ 12 ตำบลโนนรัง – บ้าน
หนองตะคลองใหญ่ หมู่ที่ 5 
ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง 
15 17.699'N102 48.450'E 
– 15 18.800'N102 
48.536'E 

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
คมนาคมและ
ขนส่งสนิค้า
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงผิวจราจร
ลงหินคลุก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

   200,000  มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางคมนาคม
ขนส่ง 

อบจ.
นครราชสมีา
, 
อบต.โนนรัง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
โดยลงหินคลุก ทางแยกทางหลวง 
2223 บ้านใหม่ปฏริูป หมู่ที่ 12 
ตำบลโนนรัง – บ้านใหม่สามัคคี 
ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมน
ชัย  
15 16.568'N102 47.631'E 
–  
15 17.326'N102 50.179'E 

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
คมนาคมและ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงผิวจราจร
ลงหินคลุก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

   500,000  มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางคมนาคม
ขนส่ง 

อบจ.
นครราชสมีา
, 
อบต.โนนรัง 

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
โดยลงหินคลุก บ้านหนองโก หมู่
ที่ 18 ตำบลโนนรัง – บ้านใหม่
สามัคคี ตำบลช่องแมว อำเภอลำ
ทะเมนชัย  
15 16.815'N102 49.017'E 
–  
15 17.326'N102 50.179'E 

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
คมนาคมและ
ขนสง่สินคา้
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงผิวจราจร
ลงหินคลุก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

  400,000   มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางคมนาคม
ขนส่ง 

อบจ.
นครราชสมีา
, 
อบต.โนนรัง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
โดยลงหินคลุก บ้านใหม่พัฒนา 
หมู่ที่ 13 ตำบลโนนรัง – บ้าน
ใหม่สามัคคี ตำบลช่องแมว 
อำเภอลำทะเมนชัย  
15 16.842'N102 49.051'E 
–  
15 17.431'N102 50.655'E 

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
คมนาคมและ
ขนสง่สินคา้
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงผิวจราจร
ลงหินคลุก ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 2,800 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

  400,000   มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางคมนาคม
ขนส่ง 

อบจ.
นครราชสมีา
, 
อบต.โนนรัง 

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
โดยลงหินคลุก บ้านหนองสรวง 
หมู่ที่ 21 ตำบลโนนรัง – บ้าน
หนองขาม ตำบลช่องแมว อำเภอ
ลำทะเมนชัย 
15 14.526'N102 51.181'E 
– 15 14.699'N102 
51.709'E 

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
คมนาคมและ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงผิวจราจร
ลงหินคลุก ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

    200,000 มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน
เพิม่ขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางคมนาคม
ขนส่ง 

อบจ.
นครราชสมีา
, 
อบต.โนนรัง 

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง บ้านหนองหว้า 
15 13.578'N102 49.014'E 
–  
15 13.618'N102 49.248'E 

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
คมนาคมและ
ขนส่งสนิคา้
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 250 
เมตร 

1,250,000     มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางคมนาคม
ขนส่ง 

อบจ.
นครราชสมีา
, 
อบต.โนนรัง 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์เลเซอร ์ - - 20,000 - - สำนักปลดั 
2 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น - - 14,000 - - สำนักปลดั 
3 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์สำนักงาน เก้าอีท้ำงาน - - 16,500 - - สำนักปลดั 
4 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์สำนักงาน เก้าอีบุ้นวม - - 24,00 - - สำนักปลดั 
5 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์สำนักงาน โตะ๊พับอเนกประสงค์ - - 30,000 - - สำนักปลดั 
6 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์สำนักงาน โต๊ะรับแขก - - 20,000 - - สำนักปลดั 
7 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์สำนักงาน พัดลมไอเย็น - - 100,000 - - สำนกัปลดั 
8 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์สำนักงาน เวทีเหล็กหอประชุม - - 150,000 - - สำนกัปลดั 
9 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพ - - 18,000 - - สำนกัปลดั 

10 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ เครื่องเสยีงลำโพงพกพา - - 65,000 - - สำนักปลดั 
11 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร ์ - - 17,000 - - สำนักปลดั 
12 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก - - 22,000 - - สำนักปลดั 
13 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์อื่น เต็นท์ผ้าใบ - - 50,000 - - สำนักปลดั 
14 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์สำรวจ เครื่องวัดระยะเลเซอร ์ - - 5,00 - - กองคลัง 
15 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพM์ultifunctionส ี - - 15,000 - - กองคลัง 
12 รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ ป้ายไฟวับวาบ - - 16,000 - - สำนักปลดั 
13 การศึกษา ครุภณัฑ์สำนักงาน เครื่องกรองน้ำ - - 280,000 - - กองศึกษา 
14 สังคมสงเคราะห ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ - - 47,000 - - กองสวสัดิการ 
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สว่นที่  5 
การติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2559) เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนน 
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิน่สี่ป ีประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิน่สี่ป ีประกอบด้วย  
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพฒันา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
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(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 5 คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกดิความสอดคล้องและขับเคลื่อน

การ พฒันาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา  
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สำคัญ คือ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบสำหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึน้ ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือ

เป็นแบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 

เป็นไปตามทีก่ำหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต (เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
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จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความ

จำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 4 ประการดังที่
กล่าวมาแล้ว เพื่อให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ 

ได้แก่ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้
เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่
จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้น ๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ 
ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัย
ภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลาง
มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็น
ต้น 

ในอนาคต อำนาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอำนาจ
การปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอำนาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะ
ปฏิบัติงานใน อบต. จึงจำเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ 
อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจกำหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมือง
ท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. 
เทศบาล อบต.และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมี
ผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับ

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยูร่อด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 

(Economic) 

สังคม 

(Social) 

วิทยาการ 
(Technology) 
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ระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
คนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพ
และบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่าง
แท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ทำให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของ

ปัญหาอ่ืน ๆที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชน
เรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกัน
หนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอ่ืน ๆ จาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจำกัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไป
ทำงานหาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดย
ปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐ
อยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่
พ่ึงแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งสำคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่

ละพ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ 
บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคม
ทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่
ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่าง ๆ มากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินกำหนด
นโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทาง
โจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจำเป็นที่
จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคม
ท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศ
ไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน 
และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ สำคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่
รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปล่ียนแปลง 
  ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมอยู่เป็นประจำ เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ การฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์
องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่าง ๆ ผ่านช่องทางการ
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สารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความสำคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริม
ฯ ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจำ ก็จะนำมาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนตำบโนนรัง มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การ
พัฒนาต่าง ๆ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

 - รฐัธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
 - แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
 - แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 

  2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
  AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ 
โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์ 
อำนาจต่อรองต่าง ๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบาง
ชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 
  Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือ
แนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไปคอื 
  1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
  2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
  3. การเป็นภูมิภาคทีม่ีการพัฒนาทางเศรษฐกจิที่เท่าเทียมกัน 
  4. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
  จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จำนวน 8 
ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงาน หรือ
การอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่
จำเป็น เป็นต้น 
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  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การ
ส่งเสริมอาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพ เพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามา
ในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงาน หรือการอื่นใด 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 
  การศึกษา 
  ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืน ๆ ใน
อาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการนำครูชาวต่างชาติจาก
มูลนิธิกระจกเงาเข้ามาสอนภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กินกับชาวบ้าน โรงเรียนในพื้นที่ เพ่ือนำร่องไปสู่โครงการ
อ่ืน ๆ ในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 
  ศาสนา 
  อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น 
เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่าง
กัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 
  วัฒนธรรม 
  ประชาสั งคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี
แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่สำคัญ คือ การพัฒนามนุษย์
และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกตา่งในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมี
อาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือ
นามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  ปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ 
ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืน ๆ ที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์
และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 
  5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจำนวนมากมากขึ้น 
ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยทำงานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ จะมีชุมชนสลัม
เกิดขึ้น และอาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรม
จะเพ่ิมข้ึนอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา คนจะทำผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากข้ึน ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิด
จากคนไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจำนวนประชากรทำให้ที่ทำกินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้
นายทุนต่าง ๆ ชาติแล้วไม่มีที่ทำกินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามา
ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทาน
เหมืองแร่หรือทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอ่ืน ๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 
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  7. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังต้องให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความ
สงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมี
การฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกท้ัง อาจเกิดปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวทีเ่ข้ามาทำงานในไทยมากข้ึน 
  8. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
  ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง 
รวมทั้งปญัหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพัง 
  การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติต่าง ๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่
ต้องการทำนิติกรรมต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบำรุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้ง
เจ้าหน้าที่ภาครัฐจำต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 


