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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชมุชน 
  ที่ต้ังของหมู่บ้านในเขตตำบลตูม 
  ตำบลตูม  ประกอบด้วย 
ที่ต้ัง  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอปักธงชัย มีระยะทางห่างจาก
อำเภอปักธงชัยประมาณ  13  กิโลเมตร  และอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครราชสีมา  ห่างจากจังหวัด
นครราชสีมาระยะทางประมาณ    45  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ    ดังน้ี 

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ   ตำบลตะคุ                อำเภอปักธงชัย    
ทิศใต้          ติดต่อกับ   ตำบลภูหลวง          อำเภอปักธงชัย   
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   ตำบลง้ิว                  อำเภอปักธงชัย    
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   ตำบลสุขเกษม         อำเภอปักธงชัย  

 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

  ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  ต้ังอยู่ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  เป็นพ้ืนที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 60%   เป็นพ้ืนที่สำหรับการเกษตร 35%   
และมีพ้ืนทีส่่วนอ่ืน 5%   มี 3 ฤดูกาล (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว) 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนช่ืน อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งม ี๓ ฤดู ดังน้ี  

ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้ง
แร้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – 
๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจ
เกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน 
ในเดือนกรกฎาคม  ช่วงฤดูฝนจะประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปี มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน
ราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    

 



1.4  ลักษณะของดิน 

ลักษณะของดินในเขตพ้ืนที่ตำบลตูม  เป็นดินร่วนปนทราย  

1.5  ลักษะของแหล่งน้ำ 

  ลำน้ำ, ลำคลอง, ลำห้วย   จำนวน  5    สาย 
1. ลำสำลาย ไหลผ่านหมู่ที ่ 13,7,16,14,12  ระยะทาง 5,600   เมตร                     

มีปริมาณในการกักเก็บน้ำได้  จำนวน         186,000 ลูกบาศก์เมตร 
2. ลำพระเพลิง    ไหลผ่านหมู่ที่ 13,16,4,5,6,8,9,10 11,   ระยะทาง  7,000    เมตร  มี

ปริมาณในการกักเก็บน้ำได้  จำนวน         230,000 ลูกบาศก์เมตร 
3. คลองเหมืองพระ ต้ังอยู่หมู่ที่  15     ระยะทาง  3,600  เมตร  มีปริมาณในการ 

 กักเก็บน้ำได้  จำนวน         96,000 ลูกบาศก์เมตร 
        4. คลองซับปลักแรด ต้ังอยู่หมู่ที่ 3  ระยะทาง  6,350 เมตร  มปีริมาณในการ 

 กักเก็บน้ำได้  จำนวน       120,000 ลูกบาศก์เมตร 
5. คลองส่งน้ำชลประทาน      ไหลผ่านหมูท่ี่ 13,16,14,5,6,10, 11  ระยะทาง  7,550      

เมตร  มีปรมิาณในการกักเก็บน้ำได้  จำนวน  204,000 ลูกบาศก์เมตร 
 

แหล่งนำ้ที่สร้างขึ้น 
ฝายก้ันน้ำ  จำนวน  7      แห่ง   ได้แก่ 
  1. ลำสำลาย  ต้ังอยู่หมู่ที่  13 
   2. ลำสำลาย  ต้ังอยู่หมู่ที่  7 
   3. ลำสำลาย  ต้ังอยู่หมู่ที่  14 

4. ลำลำลาย  ต้ังอยู่หมู่ที่  12 
   5. คลองลำพระเพลิง  ต้ังอยู่หมู่ที่  9 
   6. คลองลำพระเพลิง       ต้ังอยู่หมู่ที่  10 

7. คลองเหมืองพระ  ต้ังอยู่หมู่ที่  15 
 
  1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

มีป่าชุมชน  จำนวน  2 แห่ง  เป็นต้นไม้ยืนต้น 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง   
เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ม ี๑ เขตการปกครอง  จำนวน 16 หมู่บ้าน   

 2.2 การเลือกต้ัง  
การเลือกต้ัง  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  แบ่งเขตเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่น ๑ เขต ทั้งตำบล  

ส่วนการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม แบ่งเขตหมู่บ้าน เป็น ๑ เขต รวม 16 หมูบ้่าน     
16 เขต มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  เขตละ ๒ คน รวม 32 คน 
 



3.  ประชากร 

  3.1  ข้อมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร 

 

หมู่ที ่

 

ช่ือบ้าน 

 

พ้ืนที่ทั้งสิ้น 

 

ครัวเรือน 

 

ชาย 

 

หญิง 

 

รวม 
ช่ือผู้นำ 

1   บ้านคลองวัด 1,305 97 144 143 287 นายประสิทธ์ิ ศูนย์พรมราช 

2   บ้านโนนวังหิน 2,128 136 274 245 519 นางกรรณิการ์  สทุธิประภา 

3   บ้านหนองปลิง 3,500 115 218 223 441 นางนาที สังคะรักษ์ 

4   บ้านสะแกงาม 703 116 165 189 354 นางลาวรรณ  ดาวกุลน้อย 

5   บ้านทุ่งเสาธง 1,460 64 119 119 238 นายสำนวน  ฉำ่พรมราช 

6   บ้านบุพระเมือง 750 147 249 282 531 นายประสาร  หุนตะคุ 

7   บ้านใหม่ป่าตะแบก 721 69 104 95 199 นางซ้อน โมรัษเฐียร 

8   บ้านพรหมราช 2,940 143 246 247 493 นายธงชัย  เชยสระน้อย 

9   บ้านตูม 800 39 62 65 127 นางธัญญาภรณ์  มีเกาะ 

10   บ้านกุดวิวาท 1,585 75 145 137 282 นายเดชา  โคกสระน้อย 

11   บ้านสวนหมาก 2,380 182 238 302 540 นายสมบัติ  นาคสระน้อย 

12   บ้านบุโพธ์ิ 499 57 108 108 216 นายชยพล  ศริิพยัคฆ์ 

13   บ้านหนองจอก 450 42 73 91 164 นางเบญจพร  ผังฉิมพล ี

14   บ้านสวนหอม 2,800 142 212 252 464 นางวิภา  ปิดตะคุ 

15   บ้านดอนจันทน์ 3,180 120 210 202 412 นายไพโรจน์  จุลผักแว่น 

16   บ้านวังวารีวน 67 70 144 125 269 นายวิโรจน์  ช่วยตะคุ 

รวม 25,268 1,614 2,711 2,825 5,536  

(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 สำนักบริหารทะเบียน  กรมการปกครอง) 



 

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

ลำดับที ่ ช่วงอายุ เพศชาย(คน) เพศหญิง (คน) รวม 
1 จำนวนประชากร เยาวชน อายุต่ำกว่า 18 ปี 461 477 938 
2 จำนวนประชากร อายุ 18 - 60 ปี 1,659 1,815 3,474 
3. จำนวนประชากรผู้สูงอายุ อายมากกว่า 60 ปี 467 635 1,102 

รวม 2,587 2,927 5,514 
 

ข้อมูลประชากรอยู่จริง  ตามข้อมูล  จปฐ. 
   

หมู่ที ่ ช่ือบ้าน 
ปี 2558 ปี 2559 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 บ้านคลองวัด 122 128 250 122 128 250 

2 บ้านโนนวังหิน 253 219 472 253 219 472 

3 บ้านหนองปลิง 210 197 407 210 197 407 

4 บ้านสะแกงาม 154 189 343 154 189 343 

5 บ้านทุ่งเสาธง 104 101 205 104 101 205 

6 บ้านบุพระเมือง 194 214 408 194 214 408 

7 บ้านใหม่ป่าตะแบก 103 92 195 103 92 195 

8 บ้านพรมราช 191 201 392 191 201 392 

9 บ้านตูม 58 67 125 75 78 153 

10 บ้านกุดวิวาท 141 125 266 164 138 302 

11 บ้านสวนหมาก 182 256 438 182 256 438 

12 บ้านบุโพธ์ิ 86 87 173 110 106 216 

13 บ้านหนองจอก 66 94 160 81 109 190 

14 บ้านสวนหอม 207 226 433 207 226 433 

15 บ้านดอนจันทน์ 171 159 330 191 193 384 

16 บ้านวังวารีวน 139 111 250 167 134 301 

 รวม 2,381 2,466 4,847 2,508 2,581 5,089 



ข้อมูลครัวเรือน 

        

หมู่ที ่ ช่ือบ้าน 

ปี 2558 ปี 2559 

ตามทะเบียน
ราษฎร์ 

ตาม  
จปฐ. 

ส่วน
ต่าง 

ตามทะเบียน
ราษฎร์ 

ตาม  
จปฐ. 

ส่วน
ต่าง 

1 บ้านคลองวัด 79 78 -1 79 78 -19 

2 บ้านโนนวังหิน 136 145 9 136 145 9 

3 บ้านหนองปลิง 115 158 43 115 158 43 

4 บ้านสะแกงาม 116 139 23 116 139 23 

5 บ้านทุ่งเสาธง 64 63 -1 64 63 -1 

6 บ้านบุพระเมือง 128 129 1 147 129 -18 

7 บ้านใหม่ป่าตะแบก 61 63 2 69 63 -6 

8 บ้านพรมราช 111 143 32 1143 111 -32 

9 บ้านตูม 39 45 6 39 68 6 

10 บ้านกุดวิวาท 75 82 7 75 111 7 

11 บ้านสวนหมาก 119 184 65 182 184 -2 

12 บ้านบุโพธ์ิ 57 64 7 57 93 7 

13 บ้านหนองจอก 42 46 4 42 71 4 

14 บ้านสวนหอม 142 138 -4 142 138 -4 

15 บ้านดอนจันทน์ 102 100 -2 120 138 -2 

16 บ้านวังวารีวน 70 72 2 70 135 2 

  รวม 1,456 1,649 193 1,614 1,824 48 

 



4.  สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 

จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียน
ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้
เรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเทา่ และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทาง
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   

  การศึกษา   ขอ้มูล  ณ  ปัจจุบัน   

สังกัด สพฐ. 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตูม 
           
            - จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก 
           
           - จำนวนผู้ดูแลเด็ก 
                       - จำนวนนักเรียน 
 
๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
    ๒.๑  โรงเรียนวังรีวนราษฎร์วัฒนา 
          ระดับก่อนประถมศึกษา 
          -  จำนวนครู   
          -  จำนวนห้องเรียน 
          -  จำนวนนักเรียน   
    ๒.๒.1  ระดับประถมศึกษา 
          -  จำนวนครู   
          -  จำนวนห้องเรียน 
         -  จำนวนนักเรียน 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
4  แห่ง 
 
     
 
2  ห้อง 
17  คน 
 
 
6  ห้อง 
45  คน 

2 แห่ง 

3  คน  

3  คน 

75  คน 

สังกัด สพฐ. 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม 



๒.2 โรงเรียนวัดพรหมราช 
          ระดับก่อนประถมศึกษา 
          -  จำนวนครู   
          -  จำนวนห้องเรียน 
          -  จำนวนนักเรียน   
  2.2.2  ระดับประถมศึกษา 
          -  จำนวนครู   
          -  จำนวนห้องเรียน 
          -  จำนวนนักเรียน   
๒.3 โรงเรียนวัดโพธ์ิเมืองสามัคคี 
          ระดับก่อนประถมศึกษา 
          -  จำนวนครู   
          -  จำนวนห้องเรียน 
          -  จำนวนนักเรียน   
  2.3.1  ระดับประถมศึกษา 
          -  จำนวนครู   
          -  จำนวนห้องเรียน 
          -  จำนวนนักเรียน   
๒.4 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ 
          ระดับก่อนประถมศึกษา 
          -  จำนวนครู   
          -  จำนวนห้องเรียน 
          -  จำนวนนักเรียน   
  2.4.1  ระดับประถมศึกษา 
          -  จำนวนครู   
          -  จำนวนห้องเรียน 
          -  จำนวนนักเรียน   

 
 
 
3  ห้อง 
56  คน 
 
 
6  ห้อง 
138  คน 
 
 
 
2  ห้อง 
14  คน 
 
 
2  ห้อง 
32  คน 
 
 
 
2   ห้อง 
2  คน 
 
 
4  ห้อง 
5  คน 

 

 
 4.2  สาธารณสุข 

จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคทีม่กัเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชน
บางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลและ
หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องน้ีซึ่งก็
ได้ผลในระดับหน่ึง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเน่ืองเป็นประจำ
ทุกปี  สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง  ๑  ราย  เท่าน้ัน  
ดีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การ
ใช้ยาเพ่ือบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้



รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่าน้ีเทศบาลพยายามอย่างย่ิงที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  
สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   
  (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 

-  โรงพยาบาลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูม    สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
จำนวน  ๑   แห่ง     คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง 

 

       4.3  อาชญากรรม 
องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สนิ

ประชาชน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลก็มีการป้องกันการเกิดเหตุ  โดยการออกตรวจพ้ืนที่ตำบลตูมร่วมกับ
สายตรวจตำบลตูมและผู้นำชุมชนของหมู่บ้าน จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการ
ป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
 4.4  ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในเขตพ้ืนที่ตำบลตูม  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรปักธงชัยได้แจ้งให้กับองค์การ
บริหารส่วนตำบลทราบน้ันพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือ
ว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เน่ืองมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล
สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่าน้ัน  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การ
ฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งน้ี 
องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

 4.5  การสงัคมสงเคราะห ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังน้ี 

๑. ดำเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผูป่้วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
๔. ต้ังโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน   
๕. ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
๖.  ต้ังโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผูสู้งอายุ ที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชพี  

หมู่ที่ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 



ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 11 18 29 13 19 32 15 23 38 

2 39 44 83 39 47 88 38 52 90 

3 21 32 53 24 33 57 24 38 62 

4 25 34 59 23 40 63 23 49 72 

5 11 21 32 14 18 32 19 21 40 

6 44 50 94 46 50 96 52 57 109 

7 21 24 45 22 26 48 21 30 51 

8 54 53 107 51 52 103 52 69 121 

9 11 21 32 11 22 33 13 22 35 

10 23 30 53 24 28 52 24 34 58 

11 38 70 108 33 73 106 39 89 129 

12 17 18 35 18 22 40 26 29 55 

13 18 15 33 17 19 36 19 19 38 

14 44 63 107 49 70 119 57 79 136 

15 25 30 55 26 32 58 25 38 63 

16 22 28 50 22 29 51 21 33 54 

ยอดรวม 424 551 975 432 580 1,012 468 682 1,150 

 
 
 
 

จำนวนผูพ้ิการ  ที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชพี  

หมู่ที ่ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 



ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 3 3 6 4 3 7 5 3 8 

2 3 1 4 6 6 12 7 7 14 

3 3 2 5 3 1 4 3 3 6 

4 2 1 3 1 3 4 2 10 12 

5 5 1 6 5 2 7 5 3 8 

6 4 6 10 4 6 10 6 7 13 

7 2 - 2 3 - 3 3 2 5 

8 3 5 8 4 6 10 6 7 13 

9 3 3 6 2 2 4 3 2 5 

10 2 1 3 3 1 4 3 2 5 

11 8 5 13 8 6 14 10 6 16 

12 2 1 3 2 3 5 2 3 5 

13 - - - 2 2 4 3 3 6 

14 4 2 6 4 3 7 7 10 17 

15 2 5 7 2 5 7 3 8 11 

16 - 3 3 1 3 4 2 4 6 

ยอดรวม 46 39 85 54 52 106 70 80 150 

 
 
 
 

จำนวนผู้ป่วยเอดส์  ที่ได้รับสวัสดิการเบีย้ยังชีพ  

หมู่ที ่ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 



ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - 

4 - 1 1 - 1 1 - 1 1 

5 - - - - - - - - - 

6 - 1 1 - 1 1 - 1 1 

7 - - - - - - - - - 

8 - - - - - - - - - 

9 - - - - - - - - - 

10 - - - - - - - - - 

11 - - - - - - - - - 

12 - - - - - - - - - 

13 - - - - - - - - - 

14 - - - - - - - - - 

15 - 3 3 - 3 3 - 3 2 

16 - - - - - - - - - 

ยอดรวม - - 5 - - 5 - - 4 

 
 

  
 
5.  ระบบบริการพืน้ฐาน 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังน้ี 

๕.๒ การไฟฟา้ 



การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซน็ต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง
สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เน่ืองจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการ
ให้ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างน้ันยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทำความเข้าใจกับ
ประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งน้ี องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ต้ังงบประมาณ
ในส่วนน้ีไว้แลว้ และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา
ให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีไฟฟ้าใช้ 
          5.3 การประปา 
  ไม่มีประปาในการดูแลของในเขตองค์ดารบริหารส่วนตำบล 
            5.4 โทรศัพท์ 
  ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตามตัวเป็นส่วนใหญ่ 
             5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   ไม่มีทำไปรษณีย์และท่านรถขนส่ง 
 

             5.6  เส้นทางคมนาคม 
  ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่องค์การบริหารสว่นตำบลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ร้อยละ  ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่าน้ีหรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะ
ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการ
ได้เน่ืองจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  ปัจจุบันองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมีเส้นทางคมนาคม  ดังน้ี 

๑  การคมนาคม  การจราจร 
    เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและพ้ืนทีใ่กล้เคียงมีดังน้ี 
   ๑.๑  ทางหลวงแผ่นดิน    
    -  หมายเลข   304   ถนน นครราชสีมา – กบินทร์บุร ี
    -  หมายเลข ๒072 (กม.0 – ตะขบ)   
  ๑.๒  สะพาน     

จำนวน   ๑    สะพาน 
  ๑.๓  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 
  -  รถโดยสารประจำทาง   สายตะขบ – อำเภอปักธงชัย 
  ๑.4  ถนน 
ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง   จำนวน    ๒     สาย 
สภาพถนน  คอนกรีต   จำนวน     -     สาย  ระยะทาง - กม. 
ลาดยาง จำนวน     ๒   สาย  ระยะทาง    28   กม. 
ลูกรัง จำนวน     -   สาย  ระยะทาง - กม. 
ลูกรัง จำนวน     -   สาย  ระยะทาง - กม. 
ถนนของท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม    จำนวน       สาย 
       สภาพถนน  คอนกรีต    จำนวน    33   สาย  ระยะทาง     11,335 กม. 
      แอสฟัลท์ติก   จำนวน        -   สาย  ระยะทาง         -     กม.  
                    ลาดยาง  จำนวน      -   สาย  ระยะทาง         -  กม. 



       หินคลุก         จำนวน     6    สาย  ระยะทาง      6,965 กม. 
 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1  การเกษตร 

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ 45 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิต
ทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง  อ้อย ข้าวโพด  ดังน้ี 

-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ     45 ของจำนวนประชากรท้ังหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสตัว์ ร้อยละ      ๑ ของจำนวนประชากรท้ังหมด       
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ     40 ของจำนวนประชากรท้ังหมด       
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ       6 ของจำนวนประชากรท้ังหมด  
- รับราชการ  ร้อยละ       4  ของจำนวนประชากรท้ังหมด 
- ธุรกิจส่วนตัว  ร้อยละ       4  ของจำนวนประชากรท้ังหมด    

๖.๒ การประมง 
  (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีการประมง)  
 

๖.๓ การปศศุตัว์ 
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  
สุกร  กระบือ  จำนวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  ดังน้ี 
โค 90 ตัว    สุกร  29 ตัว 
 ไก่    80   ตัว  อ่ืนๆ 99 ตัว  
๖.๔ การบริการ 
โรงแรม   - แห่ง 
ร้านค้า   - แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง (ท่ารถ ๑  แห่ง) 
ร้านเกมส ์  -    แห่ง 



๖.๕ การท่องเที่ยว 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูมไม่มีแหลง่ท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้น
ในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ   
๖.๖ อุตสาหกรรม 

-  จำนวนกิจการอุตสาหกรรม    จำนวน   2   แห่ง 
 ฟาร์มพรหม 6 เลี้ยงไก่ CP  
 ฟาร์มพรหม 7 เลี้ยงไก่ CP 
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ำมัน  -    แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า   - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  - แห่ง ตลาดสด   - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  74 แห่ง โรงฆ่าสัตว์   - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -       แห่ง สหกรณ์โคนม   1  แห่ง 
 

ข้อมูลรายไดเ้ฉลี่ยครัวเรือน(คน) เทยีบกับการจ่ายเฉลีย่นครัวเรือน (คน)  
       

หมู่ที่ 
ปี 2558 ปี 2559 

รายได้เฉลี่ย รายจ่ายเฉลี่ย ส่วนต่าง รายได้เฉลี่ย รายจ่ายเฉลี่ย ส่วนต่าง 
1 316,072 140,732 175,340 78,266 49,080 29,186 
2 379,299 90,886 288,413 70,574 29,288 41,286 
3 265,869 82,364 183,505 123,180 30,805 92,375 
4 346,146 118,383 227,763 107,743 33,818 73,925 
5 333,710 139,681 194,029 106,377 56,679 49,698 
6 302,900 163,464 139,436 76,881 46,745 30,136 
7 217,888 120,348 97,540 61,897 40,649 21,248 
8 345,060 140,905 213,155 85,271 42,562 42,709 
9 336,440 227,422 109,018 106,725 77,880 28,845 

10 211,969 140,976 70,993 87,165 42,370 44,795 
11 250,854 94,722 156,132 91,688 44,861 46,827 
12 243,159 86,841 156,318 70,106 35,254 34,852 
13 229,283 108,337 120,946 62,421 41,008 21,413 
14 224,609 194,752 29,857 121,132 73,576 47,556 
15 212,035 161,133 50,902 92,688 57,796 34,892 
16 179,654 108,167 71,487 59,264 33,478 25,786 

ทุกพื้นที ่ 4,403,947 2,119,113 2,284,834 89,290 45,086 44,204 



กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  1  กลุ่ม 

   ๑. กลุ่มผลิตขนมทองม้วน 
๖.๘ แรงงาน 
  จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน 
ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ำกว่า
ระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้าง
ทำงานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคอื ประชากรต้องไปทำงานนอกพ้ืนที่ใน
เมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ   เพราะในพ้ืนที่ไมม่ีโรงงานอุตสาหกรรมทีม่ีการจ้าง
แรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหาน้ียังไม่สามารถแก้ไขได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหลง่น้ำ) 

 (๑)  บ้านคลองวัด  หมู่ที่ 1 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด   472.1   ทำการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา ในเขตชลประทาน   38 ครัวเรือน 
    246 ไร ่     900 กก./ไร่     3,300  บาท/ไร่    5,400  บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

 14 ครัวเรือน 
  117.1   ไร ่  600 กก./ไร ่    3,300  บาท/ไร่ 

    
5,400บาท/ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ทำไร ่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่       กก./ไร่        บาท/ไร ่       บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด    5 ครัวเรือน 
    59  ไร ่    900 กก./ไร่    4,000  บาท/ไร่  5,500 บาท/ไร่ 

  ไร่มันสำปะหลัง   7 ครัวเรือน 
  50   ไร ่ 3,000 กก./ไร่   3,000 บาท/ไร่  4,500 บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 

 

 

 

 

 



(2)  บ้านโนนวังหิน  หมู่ที่ 2 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด   658   ทำการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา ในเขตชลประทาน 32    ครัวเรือน 
 348     ไร ่    800 กก./ไร่ 696,000 บาท/ไร่ 

1,392,000บาท/
ไร ่

 นอกเขต
ชลประทาน 

17  ครัวเรือน 
   184   ไร ่ 500กก./ไร ่ 220,800บาท/ไร่ 

    
460,000บาท/ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ทำไร ่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่       กก./ไร่        บาท/ไร ่       บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันสำปะหลัง 14 ครัวเรือน 
 126 ไร ่      กก./ไร ่        บาท/ไร ่        บาท/ไร ่

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
   .. ไร ่   2,000 กก./ไร่  119,700บาท/ไร่ 226,800 บาท/ไร ่

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 

 

 

 

 

 

 



(3)  บ้านหนองปลิง  หมู่ที ่3 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด   3,350   ทำการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

15 ครัวเรือน 
  300  ไร ่  450 กก./ไร ่ 3,300 บาท/ไร่ 

    
5,400บาท/ไร ่

2.2) ทำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ทำไร ่   ไร่อ้อย  10 ครัวเรือน 
 1,500 ไร ่ 8,000 กก./ไร่ 7,000บาท/ไร่  13,000 บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด   10 ครัวเรือน 
    500 ไร ่   1,000 กก./ไร่   3,000 บาท/ไร่   7,000  บาท/ไร ่

  ไร่มันสำปะหลัง  25 ครัวเรือน 
 550  ไร ่ 4,000 กก./ไร่  6,000 บาท/ไร่ 7,200 บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(4)  บ้านสะแกงาม  หมู่ที่ 4 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  116    ทำการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

นอกเขต
ชลประทาน 

15   ครัวเรือน 
   91   ไร ่ 700  กก./ไร ่  3,000 บาท/ไร่ 

    
4,200บาท/ไร ่

2.2) ทำสวน สวน   ผลไมร้วม         
. 

 15   ครัวเรือน 
    25   ไร ่            กก./ไร่  1,000    บาท/ไร่    3,000 บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ทำไร ่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่       กก./ไร่        บาท/ไร ่       บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไรม่ันสำปะหลัง       ครัวเรือน 
          ไร ่      กก./ไร ่        บาท/ไร ่        บาท/ไร ่

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(5)  บ้านทุ่งเสาธง  หมู่ที่ 5 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด 393     ทำการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา ในเขตชลประทาน  36 ครัวเรือน 
    250  ไร ่   900 กก./ไร ่     3,300 บาท/ไร่    5,400  บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

  5 ครัวเรือน 
   4   ไร ่  6  กก./ไร ่  3,300  บาท/ไร่ 

    
11,100บาท/ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน   กล้วยตานี    
. 

  5  ครัวเรือน 
    25     ไร ่  1,110  กก./ไร่    3,000  บาท/ไร่  1,110    บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ทำไร ่   ไร่อ้อย   1    ครัวเรือน 
    20     ไร ่   15    กก./ไร่ 10,000    บาท/ไร่ 12,750 บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด    1   ครัวเรือน 
    8      ไร ่  1,000  กก./ไร่  4,000  บาท/ไร่  6,000   บาท/ไร ่

  ไร่มันสำปะหลัง  10   ครัวเรือน 
    50      ไร ่ 4,000  กก./ไร่  3,000 บาท/ไร่   6,000   บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(6)  บ้านบพุระเมือง  หมู่ที ่6 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด 759     ทำการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา ในเขตชลประทาน  55 ครัวเรือน 
  615     ไร ่   900 กก./ไร ่   3,000 บาท/ไร่   6,700  บาท/ไร ่

 นอกเขต
ชลประทาน 

 5 ครัวเรือน 
   86  ไร ่  600กก./ไร ่   3,000 บาท/ไร่ 

    
4,500บาท/ไร ่

2.2) ทำสวน สวน  ผสม       .   26 ครัวเรือน 
  21     ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ทำไร ่   ไร่อ้อย    1   ครัวเรือน 
           ไร ่ 8,000 กก./ไร่ 7,000 บาท/ไร่ 13,000 บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันสำปะหลัง   4 ครัวเรือน 
   37 ไร ่ 3,000 กก./ไร่ 4,000 บาท/ไร่ 6,000 บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(7)  บ้านใหม่บ้านป่าตะแบก  หมู่ที่ 7 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  344    ทำการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา ในเขตชลประทาน   3  ครัวเรือน 
   25     ไร ่    800  กก./ไร่    3,900   บาท/ไร่    4,800บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

  20 ครัวเรือน 
  300  ไร ่  700 กก./ไร ่   3,900 บาท/ไร่ 

    
4,800บาท/ไร ่

2.2) ทำสวน สวน       ละมลุ         
. 

   1  ครัวเรือน 
     2 ไร ่ 1,00      กก./ไร่  2,500 บาท/ไร่  15,000บาท/ไร่ 

สวน     มะขามเปรียว
ยักษ์            . 

 2   ครัวเรือน 
   2    ไร ่    100   ต้น./ไร ่    2,000  บาท/ไร่ 10,000  บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ทำไร ่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่       กก./ไร่        บาท/ไร ่       บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไรม่ันสำปะหลัง       ครัวเรือน 
          ไร ่      กก./ไร ่        บาท/ไร ่        บาท/ไร ่

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(8)  บ้านพรหมราช  หมู่ที ่8 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  251    ทำการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา ในเขตชลประทาน   35  ครัวเรือน 
   97     ไร ่    950  กก./ไร่    3,890   บาท/ไร่    6,500บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

  20 ครัวเรือน 
  38  ไร ่  700 กก./ไร ่   3,700 บาท/ไร่ 

    
3,800บาท/ไร ่

2.2) ทำสวน สวน       ใบตอง        
. 

10  ครัวเรือน 
    5 ไร ่ 1,00      กก./ไร่  500 บาท/ไร ่  1,500บาท/ไร่ 

สวน     มะพรา้ว        
. 

 5   ครัวเรือน 
   7    ไร ่    150   ต้น./ไร ่ .............บาท/ไร่ 2,000  บาท/ไร่ 

สวน      มะนาว         
. 

5    ครัวเรือน 
   4     ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ทำไร ่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่       กก./ไร่        บาท/ไร ่       บาท/ไร ่

 ไร่ข้าวโพด   3  ครัวเรือน 
    40   ไร ่     700  กก./ไร่     400  บาท/ไร่ 4,900   บาท/ไร่ 

  ไร่มันสำปะหลัง    7   ครัวเรือน 
  60   ไร ่ 4,000 กก./ไร่  2,800บาท/ไร่ 4,000บาท/ไร ่

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(9)  บ้านตูม  หมู่ที่ 9 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด 470     ทำการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา ในเขตชลประทาน  20  ครัวเรือน 
   150    ไร ่   900  กก./ไร่     3,000 บาท/ไร่   6,000บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

      ครัวเรือน 
           ไร ่        กก./ไร ่           บาท/ไร่ 

    
     บาท/ไร ่

2.2) ทำสวน สวน    อ่ืน ๆ    .  38 ครัวเรือน 
   320   ไร ่    200  กก./ไร่     1,000  บาท/ไร่    2,000  บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ทำไร ่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่       กก./ไร่        บาท/ไร ่       บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไรม่ันสำปะหลัง       ครัวเรือน 
          ไร ่      กก./ไร ่        บาท/ไร ่        บาท/ไร ่

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(10)  บ้านกุดวิวาท  หมู่ที่ 10 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด 679     ทำการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา ในเขตชลประทาน  46  ครัวเรือน 
   360     ไร ่     900  กก./ไร่     3,300  บาท/ไร่    5,400  บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

      ครัวเรือน 
           ไร ่        กก./ไร ่           บาท/ไร่ 

    
     บาท/ไร ่

2.2) ทำสวน สวน   กล้วยตานี    
. 

  67 ครัวเรือน 
     205    ไร ่  1,110  กก./ไร่     3,000 บาท/ไร่ 11,100   บาท/ไร่ 

สวน       มะพร้าว  
. 

61   ครัวเรือน 
    125   ไร ่            กก./ไร่  700     บาท/ไร่  3,400    บาท/ไร่ 

สวน           
ละมุด      . 

  4  ครัวเรือน 
    7       ไร ่     25  กก./ไร่      900    บาท/ไร่ 

   3,000   บาท/
ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ทำไร ่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่       กก./ไร่        บาท/ไร ่       บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไรม่ันสำปะหลัง       ครัวเรือน 
          ไร ่      กก./ไร ่        บาท/ไร ่        บาท/ไร ่

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(11)  บ้านสวนหมาก  หมู่ที่ 11 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด   570   ทำการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา ในเขตชลประทาน  53  ครัวเรือน 
    500   ไร ่   730   กก./ไร่  3,000    บาท/ไร่   5.80      บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

      ครัวเรือน 
           ไร ่        กก./ไร ่           บาท/ไร่ 

    
     บาท/ไร ่

2.2) ทำสวน สวน     มะม่วง      
. 

1    ครัวเรือน 
    5    ไร ่    900   กก./ไร่  3,500     บาท/ไร่     30   บาท/ไร่ 

สวน  พืชผกั    . 15   ครัวเรือน 
    30     ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน       กล้วย
ตานี          . 

 30  ครัวเรือน 
    35     ไร ่ 170    กก./ไร่ 1,500     บาท/ไร่     10    บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ทำไร ่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่       กก./ไร่        บาท/ไร ่       บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไรม่ันสำปะหลัง       ครัวเรือน 
          ไร ่      กก./ไร ่        บาท/ไร ่        บาท/ไร ่

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(12)  บ้านบุโพธิ์  หมู่ที่ 12 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด 404. ไร่ 2 งาน     ทำการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา ในเขตชลประทาน  30 ครัวเรือน 
   400    ไร ่    600  กก./ไร่   -    บาท/ไร ่ 3,300  บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

      ครัวเรือน 
           ไร ่        กก./ไร ่           บาท/ไร่ 

    
     บาท/ไร ่

2.2) ทำสวน สวน มะพร้าวน้ำหอม   
. 

 1    ครัวเรือน 
     2     ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน      มะนาว         
. 

   2 ครัวเรือน 
2 งาน/ ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ทำไร ่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่       กก./ไร่        บาท/ไร ่       บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไรม่ันสำปะหลัง       ครัวเรือน 
          ไร ่      กก./ไร ่        บาท/ไร ่        บาท/ไร ่

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(13)  บ้านหนองจอก  หมู่ที่ 13 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  468    ทำการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา ในเขตชลประทาน   4 ครัวเรือน 
  400       ไร ่   800    กก./ไร่   3,000  บาท/ไร่ 6,000     บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

      ครัวเรือน 
           ไร ่        กก./ไร ่           บาท/ไร่ 

    
     บาท/ไร ่

2.2) ทำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ทำไร ่   ไร่อ้อย   3 ครัวเรือน 
   15    ไร ่ 15,000 กก./ไร่ 7,000 บาท/ไร่ 15,000 บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด 1   ครัวเรือน 
    2    ไร ่     600 กก./ไร่    2,000 บาท/ไร่   6,000  บาท/ไร ่

  ไร่มันสำปะหลัง    1   ครัวเรือน 
     1     ไร ่  1,000 กก./ไร่ 2,000 บาท/ไร่ 10,000บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(14)  บ้านสวนหอม  หมู่ที่ 14 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,850    ทำการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา ในเขตชลประทาน  60  ครัวเรือน 
  1,500   ไร ่ 1,000   กก./ไร่   4,000บาท/ไร่    6,500  บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

30  ครัวเรือน 
 800   ไร ่ 700กก./ไร ่  3,500บาท/ไร่ 

    
 6,000บาท/ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน                 
. 

  60ครัวเรือน 
   500  ไร ่     800 กก./ไร่    3,500 บาท/ไร่   7,000บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ทำไร ่   ไร่อ้อย  4  ครัวเรือน 
   50   ไร ่       กก./ไร่        บาท/ไร ่       บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไรม่ันสำปะหลัง       ครัวเรือน 
          ไร ่      กก./ไร ่        บาท/ไร ่        บาท/ไร ่

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(15)  บ้านดอนจันทน์  หมู่ที่ 15 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด 135     ทำการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา ในเขตชลประทาน   4  ครัวเรือน 
  30     ไร ่   1,000 กก./ไร่  3,000  บาท/ไร่  6,000  บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

15    ครัวเรือน 
    20   ไร ่ 1,000 กก./ไร่  4,000 บาท/ไร่ 

    
6,000 บาท/ไร่ 

2.2) ทำสวน สวน  กล้วย มะกูด  
. 

1   ครัวเรือน 
 1         ไร ่   180    กก./ไร่    3,000  บาท/ไร่ 10,000 บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ทำไร ่   ไร่อ้อย    1 ครัวเรือน 
    4    ไร ่  1,000 กก./ไร่ 5,000  บาท/ไร่ 8,000 บาท/ไร่ 

 ไร่ข้าวโพด 5    ครัวเรือน 
   50     ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันสำปะหลัง    2   ครัวเรือน 
 30    ไร ่  1,000  กก./ไร่ 4,000 บาท/ไร่ 7,000 บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(16)  บ้านวังวารีวน  หมู่ที่ 16 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด 57     ทำการเกษตร  ดังน้ี 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา ในเขตชลประทาน   7   ครัวเรือน 
  21      ไร ่  800   กก./ไร่     4,500 บาท/ไร่  4,720  บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

      ครัวเรือน 
           ไร ่        กก./ไร ่           บาท/ไร่ 

    
     บาท/ไร ่

2.2) ทำสวน สวน        ละมุด    
. 

11   ครัวเรือน 
   18     ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน         กล้วย   
. 

  3  ครัวเรือน 
    18   ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ทำไร ่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร ่       กก./ไร่        บาท/ไร ่       บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไรม่ันสำปะหลัง       ครัวเรือน 
          ไร ่      กก./ไร ่        บาท/ไร ่        บาท/ไร ่

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
(๑)  บ้านคลองวัด  หมู่ที่ 1   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด 472.11    มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังน้ี 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหลง่น้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร      90% 
 3. คลอง      90% 
4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึน้ 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย       
 4. สระ      90% 
 5. คลอง
ชลประทาน 

     90% 

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 



(2)  บ้านโนนวังหิน  หมู่ที ่2   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  685   มแีหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังน้ี 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหลง่น้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร       
 3. คลอง       
4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)         น้ำฝน       . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึน้ 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)   มีบ่อน้ำตัวเอง
บางส่วน              
6.2)                . 
6.3)                . 

     10 % 

 
 
 
 



 
(3)  บ้านหนองปลิง  หมู่ที ่3   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  3,350   มแีหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังน้ี 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหลง่น้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร       
 3. คลอง       
4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึน้ 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) .....................  
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 



(4)  บ้านสะแกงาม  หมู่ที ่4 
  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  116   มแีหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังน้ี 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหลง่น้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร 1     60% 
 3. คลอง       
4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึน้ 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1).......................    
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 



(5)  บ้านทุ่งเสาธง  หมู่ที่ 5 
   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  393   มแีหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังน้ี 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหลง่น้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร       
 3. คลอง คลองลำพระเพลิง 

 
     

4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)         น้ำฝน       . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึน้ 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

คลองลำพระเพลิง 
 

     

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)  
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 



(6)  บ้านบุพระเมือง  หมู่ที่ 6 
  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด 759    มแีหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังน้ี 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหลง่น้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร       
 3. คลอง       
4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึน้ 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ................... 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 



(7)  บ้านใหมป่่าตะแบก  หมู่ที่ 7 
  มีพ้ืนทีท่ั้งหมด     มแีหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังน้ี 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหลง่น้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร 1     80% 
 3. คลอง 2     80% 
4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึน้ 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย 1     80% 
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

1     80% 

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ....................  
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 



(8)  บ้านพรหมราช  หมูท่ี่ 8 
  มีพ้ืนทีท่ั้งหมด     มแีหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังน้ี 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหลง่น้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ      40% 
 2. ห้วย/ลำธาร      40% 
 3. คลอง      80% 
4. หนองน้ำ/บึง      40% 
 5. น้ำตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึน้ 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย      30% 
 4. สระ      70% 
 5. คลอง
ชลประทาน 

     50% 

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ...................... 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 



(9)  บ้านตูม  หมู่ที่ 9 
  มีพ้ืนทีท่ั้งหมด     มแีหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังน้ี 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหลง่น้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร      90% 
 3. คลอง      90% 
4. หนองน้ำ/บึง      90% 
 5. น้ำตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึน้ 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ...................  
6.2)                . 
6.3)                . 

      
 

 
 
 
 
 



(10)  บ้านกุดวิวาท  หมู่ที่ 10 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  679   มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังน้ี 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหลง่น้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร       
 3. คลอง คลองลำพระเพลิง 

 
     

4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)         น้ำฝน       . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึน้ 
 1. แก้มลิง ปุ่งล้อม      
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย ทำนบกุดวิวาท      
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

คลองลำพระเพลิง 
 

     

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ................... 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 



(11)  บ้านสวนหมาก  หมู่ที ่11 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด   570  มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังน้ี 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหลง่น้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร       
 3. คลอง       
4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึน้ 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) .....................  
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 



(12)  บ้านบุโพธ์ิ  หมู่ที ่12 
  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด 404    มแีหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังน้ี 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหลง่น้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร       
 3. คลอง      90% 
4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึน้ 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

     90% 

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) .....................  
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 



(13)  บ้านหนองจอก  หมู่ที่ 13 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  468   มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังน้ี 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหลง่น้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร       
 3. คลอง       
4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึน้ 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) .................. 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 



(14)  บ้านสวนหอม  หมู่ที่ 14 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,850   มแีหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังน้ี 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหลง่น้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร      70% 
 3. คลอง      65% 
4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึน้ 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย      40% 
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

     60% 

6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)   มีบ่อน้ำตัวเอง
บางส่วน              
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 



(15)  บ้านดอนจันทน์  หมู่ที ่15 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 135    มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังน้ี 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหลง่น้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร       
 3. คลอง       
4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึน้ 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ...................  
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 



(16)  บ้านวังวารีวน  หมู่ที ่16 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด  57   มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังน้ี 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉล่ียในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหลง่น้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร      80% 
 3. คลอง       
4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึน้ 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

     80% 

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ...................    
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 



ข้อมูลด้านแหล่งนำ้กิน นำ้ใช้ (หรือน้ำเพือ่การอุปโภค บริโภค) 
(๑)  บ้านคลองวัด  หมู่ที่ 1   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด    มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังน้ี 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี

ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึง 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ      90% 
4.2 บ่อน้ำต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)   ประปาบ้านพรมราช                     
.4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

  
 

  
 

  
90% 

 
 
 
(2)  บ้านโนนวังหิน  หมู่ที ่2   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด    มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังน้ี 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ      5% 
4.2 บ่อน้ำต้ืนสาธารณะ      5% 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)      100% 
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 



(3)  บ้านหนองปลิง  หมู่ที ่3   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด    มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังน้ี 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี

ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
 
(4)  บ้านสะแกงาม  หมู่ที ่4   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด    116  มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังน้ี 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี

มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น) 

     100% 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
 



(5)  บ้านทุ่งเสาธง  หมู่ที่ 5   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด    มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังน้ี 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี

ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น) 

     50% 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ      50% 
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
 
(6)  บ้านบุพระเมือง  หมู่ที่ 6  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด    มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังน้ี 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี

ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
 



(7)  บ้านใหมป่่าตะแบก  หมู่ที่ 7  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด    มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังน้ี 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี

ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ      80% 
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
 
(8)  บ้านพรหมราช  หมูท่ี่ 8   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด    มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังน้ี 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี

ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)      5% 
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ      30% 
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
 



(9)  บ้านตูม  หมู่ที่ 9   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด    มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังน้ี 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี

ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น) 

     100% 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
 
(๑0)  บ้านกุดวิวาท  หมู่ที่ 10   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด    มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังน้ี 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี

ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น) 

     70% 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ      100% 
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
 



(๑01)  บ้านสวนหมาก  หมูท่ี่ 11   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด    มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังน้ี 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี

ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น) 

     95% 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
(๑2)  บ้านบุโพธ์ิ  หมู่ที ่12   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด    มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังน้ี 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี

ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ      90% 
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
 
 



(๑3)  บ้านหนองจอก  หมู่ที่ 13   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด    มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังน้ี 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี

ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
(๑4)  บ้านสวนหอม  หมู่ที่ 14   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด    มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังน้ี 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น) 

     98% 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ      60% 
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
 
 
 



(๑5)  บ้านดอนจันทน์  หมู่ที ่15   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด    มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังน้ี 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี

ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
 
 
(๑6)  บ้านวังวารีวน  หมู่ที ่16   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด    มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังน้ี 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ      80% 
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 



๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๘.๑ การนับถือศาสนา 
-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   100  

     วัด       6    แห่ง         
       สำนักปฏิบัติธรรม ๑    แห่ง 

๘.๒ ประเพณีและงานประจำปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม ่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  

พฤศจิกายน 
๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  ได้แก่  
วิธีการทำเคร่ืองจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาโคราช    
๘.๔ สนิคา้พืน้เมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้ผลิตของขนมทองม้วน  ข้าวไร้เบอรี่ 
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑ นำ้  
-  ลำน้ำลำสำลาย   ยาว 5,600 เมตร 
-  ลำน้ำลำพระเพลิง   ยาว 7,000 เมตร 
-  ฝาย     จำนวน 7 แห่ง 
-  สระน้ำ    จำนวน 3 แห่ง 
-  คลองเหมืองพระ  จำนวน  3,600 เมตร 
-  คลองซับปลกัแรด  จำนวน  6,350 เมตร 
-  คลองส่งน้ำชลประทาน  จำนวน  7,550 เมตร 
-  บ่อน้ำโยก   จำนวน   14 แห่ง 
-  บ่อบาดาล   จำนวน  ๗ แห่ง 

๙.๒ ป่าไม้    
มี  2 แห่ง 

๙.๓ ภูเขา   
ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 

๙.๔ คณุภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  
สถานประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศท่ีไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เน่ืองจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดิน
ร่วนปนทราย  ตำบลตูมในปัจจุบันค่อนข้างแห้งแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 



10. ข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้แก่  โครงสร้าง และ    

        กระบวนการบริหารงานบคุคล งบประมาณ และเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ  

1.  การจัดโครงสรา้งและการจัดองค์กรในการดำเนนิงาน และอำนาจหน้าทีท่ี่สำคญัขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 25๕๒ และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  โดยองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ได้จัดองค์กรในการดำเนินงาน เป็น  6 ส่วนราชการ   ได้แก่ 

1.1 สำนักงานปลดัองค์การบริหารส่วนตำบล มีภารกิจหน้าที่เก่ียวกับงานธุรการ สารบรรณ การ
จัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ การจัดทำทะเบียนสมาชิก อบต. ผู้บริหาร การดำเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง
บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด การดำเนินการเก่ียวกับ
การอนุญาตต่าง ๆ และงานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด โดยแบ่งงานในส่วนราชการภายใน
ออกเป็น ฝ่ายดังน้ี 

1.1.1 งานบริหารทั่วไป     
1.1.2 งานนโยบายและแผน   
1.1.3 งานส่งเสริมสุขภาพ และสาธารณสุข 
1.1.4 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.1.6 งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ 
1.1.7 งานสวัสดิการสังคม 

1.2 ส่วนการคลัง  มีภารกิจหน้าที่เก่ียวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินทุกประเภท 
งานเก่ียวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต.รวบรวม
สถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่งเงิน รายงาน
เงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหา
ผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินตรวจสอบงานของจังหวัด และสำนักตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัด
ใบสำคัญและ เงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ 
การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องโดยแบ่งงานในส่วนราชการภายใน
ออกเป็น  

2.1.1 งานการเงิน   
2.1.2 งานบัญชี    
2.1.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
2.1.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   



1.3 ส่วนโยธา  มีภารกิจหน้าที่เก่ียวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. 
การ 

อนุมัติเพ่ือดำเนินการตามโครงการที่ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุง ซ่อม และจัดทำทะเบียน
สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผดิชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเก่ียวกับการจัดทำโครงการ และการ
ออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซอ่มแซม
วัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานในส่วนราชการภายในออกเป็น  

3.1.1 งานก่อสร้าง   
3.1.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร    
3.1.3 งานประสานสาธารณูปโภค   
3.1.4 งานผังเมือง   

1.3 ส่วนการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม  มีภารกิจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา
เก่ียวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะนำ การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การ
วางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติการศึกษา
เพ่ือนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง โดยแบ่ง
งานในส่วนราชการภายในออกเป็น 

4.1.1 งานบริหารงานการศึกษา   
4.1.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

1.4 หน่วยตรวจสอบภายใน  มภีารกิจหน้าที่ งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
1.4.1 งานตรวจสอบระบบบัญชี 
1.4.2 งานตรวจสอบทรัพย์สิน 
1.4.3 งานตรวจสอบด้านจัดการ 
1.4.4 งานตรวจสอบด้านการบริหารงานบุคคล 

2 .  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552   

2.1 มาตรา 66 องค์การบริหารสว่นตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม  

2.2 มาตรา 67  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารสว่นตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปน้ี 
2.2.1 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 
2.2.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และทีส่าธารณะรวมท้ังกำจัดมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 
2.2.3 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 



2.2.4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.2.5 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2.2.6 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
2.2.7 คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2.8 บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
2.2.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้

ตามความจำเป็นและสมควร 
2.3 มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขต

องค์การบริหาร ส่วนตำบล ดังต่อไปน้ี 
2.3.1 ให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
2.3.2 ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
2.3.3 ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 
2.3.4 ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
2.3.5 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
2.3.6 ส่งเสริมใหม้ีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
2.3.7 บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
2.3.8 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
2.3.9 หาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิขององค์การบริหารส่วนตำบล 
2.3.10 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
2.3.11 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
2.3.12 การท่องเที่ยว 
2.3.13 การผังเมือง 

3. องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2554 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะมาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังน้ี 

3.1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
3.2 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
3.3 การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และทีจ่อดรถ 
3.4 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
3.5 การสาธารณูปการ 
3.6 การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
3.7 การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
3.8 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 



3.9 การจัดการศึกษา 
3.10 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
3.11 การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่นดีของท้องถิ่น 
3.12 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยู่อาศัย 
3.13 การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
3.14 การส่งเสริมกีฬา 
3.15 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
3.16 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
3.17 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
3.18 การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
3.19 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
3.20 การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และ ฌาปนสถาน 
3.21 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
3.22 การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
3.23 การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ  
3.24  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ 
3.25 การผังเมือง 
3.26 การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
3.27 การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
3.28 การควบคุมอาคาร 
3.29 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.30 การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.31 กิจการอ่ืนใดทีเ่ป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

4. วิธีการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
4.1. ภารกิจเก่ียวกับฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีอำนาจหน้าที่ 

4.1.1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. 
4.1.2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. และรา่งข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย 
4.1.3. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต.ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา 

ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
 
 



4.2 ภารกิจเก่ียวกับฝ่ายบริหาร หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีอำนาจหน้าที่ 
4.2.1 กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ 
อบต.ให้เป็นตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคบัของ
ทางราชการ 
4.2.2 สั่ง  อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของ อบต. 
4.2.3 แต่งต้ังและถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต. 
4.2.4 วางระเบียบเพ่ือให้งานของ อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
4.2.5 รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ อบต. 

   4.2.6   ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. จำนวนด้านบคุลากร 

 จำนวน 

การศึกษา 

ประถม 

ศึกษา 

มัธยม/
อาชีวะ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

บุคลากรด้านการเมือง          

คณะผู้บริหาร 4 - - - 1 2 1 - - 

สมาชิกสภา อบต. 32 10 1 13 4 2 2 - - 

ยอดรวมผู้บริหารและสมาชิก
ทั้งสิ้น 

33 10 1 10 6 4 2 - - 

บุคลากรด้านประจำ             

นักบริหารงานท้องถิ่น 1     1    

สำนักงานปลัด อบต.          

พนักงานส่วนตำบล 7   1  1  2 3 

ลูกจ้าง 1     1    

พนักงานจ้างทั่วไป 7   4   3   

ยอดรวม 15   5 - 2 3 2 3 

ส่วนการคลัง                     

พนักงานส่วนตำบล 4      3  1 

พนักงานจ้างทั่วไป -    -  -   

ยอดรวม 

 

4      3  1 



กองช่าง                        

พนักงานส่วนตำบล 3     3    

ลูกจ้าง 1      1   

พนักงานจ้างทั่วไป 1   1      

ยอดรวม 5   1  3 1   

กองการศึกษา                 

พนักงานส่วนตำบล 5      2  3 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 2      2   

พนักงานจ้างทั่วไป 2    2     

ยอดรวม 9    2  4  3 

หน่วยตรวจสอบ ฯ             

พนักงานส่วนตำบล          

ยอดรวม          

ยอดรวมของพนักงานทั้งสิ้น 34   6 2 6 11 2 7 

รวมยอดบุคลากรทั้งสิ้น 67 10 1 16 8 10 13 2 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิโครงสร้างการแบง่ส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ป ี

แผนภูมิโครงสร้างการแบง่สว่นราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2558 – 2560 

(ตามระบบจำแนกตำแหน่ง ในระบบแท่ง) 

กรอบโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

สำนักปลัด  อบต. 

นักบริหารงานท่ัวไป   

กองคลัง 

ผู้อำนวยการกองคลัง   

กองช่าง 

นักบริหารงานช่าง   

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 นักบริหารงานการศึกษา  

หน่วยตรวจสอบภายใน 

่

ปลัด  อบต. 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1) 

- งานบริหารงานทัว่ไป 

- งานการเจ้าหน้าที่ 

- งานนโยบายและแผน 

- งานป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย 

- งานสวัสดิการ 

- งานการเงิน 

- งานบัญชี 

- งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 

 งานทะเบียนทรัพย์สิน

- งานก่อสร้าง 

- งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 

- งานผังเมือง 

 งานสาธารณปโภค 

- งานบริหารการศกึษา 

- งานส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม 

 



โครงสร้างสำนักงานปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน 

 

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

หัวหน้าสำนักปลัด 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (1) 

- นักจัดการงานทั่วไป 
(ชก.) (1) 

- เจ้าพนักงานธุรการ 
(ปง.) (1) 

- พนักงานขับรถยนต์ 
(1)  

- คนงานท่ัวไป 

- นักวิเคราะหน์โยบาย
และแผน (ชก.) (1) 

- คนงานทั่วไป (1) 

 

 

- เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย (ชง.) (1) 

- พนักงานขับรถยนต์ 
(2) 

งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน 

- นักพัฒนาชุมชน 
(ชก.) (1) 

- เจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน (ลูกจ้างประจำ) 
(1) 

 

- นักทรัพยากรบุคคล 
(ชก.) (1) 

 

 

งานการเจ้าหน้าที ่ งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข 

- 

 

 

งานส่งเสริมการเกษตร
และปศุสัตว ์

- นักวิชาการเกษตร
(ปก./ชก.) (ว่าง) 

 

 

 



โครงสร้างกองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานการเงนิ งานบัญช ี งานพัฒนารายได้ 

ผู้อำนวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

- นักวิชาการเงินและ
บัญชี (ชก.) (1) 

 

 

 

- 

 

 

 

- นักวิชาการคลัง 
(ชก.) (1) 

- คนงานทัว่ไป (1) 

 

 

งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสด ุ

- นักวิชาการพัสดุ 
(ชก.) (1) 

 

 

 



โครงสร้างกองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

งานก่อสร้าง งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 

งานผังเมือง 

ผู้อำนวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

- นายช่างโยธา (อส.) 
(1) 

- เจ้าพนักงานธุรการ 
(ลูกจ้างประจำ) (1) 

 

- นายช่างโยธา (อส.) 
(1) 

- คนงานทัว่ไป (1) 

 

 

- 

 

 

 

งานสาธารณูปโภค 

- 

 

 

 



โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
  
      

งานบริหารการศึกษา 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1) 

 --- ครู(3) 

-- ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)(2) 

- ผู้ดแูลเด็ก(ทัว่ไป)(1) 

 

งานส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

-- นักวิชาการศึกษา(ปก)
(1) 

-- พนักงานจ้างทั่วไป(1) 

 



ส่วนที่ ๒ 
 
 
 
 

 
 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ใน
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้ เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายกำหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนำ 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
เป็นต้นมาไดส้่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมี
ข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนเิวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายตอ่การพัฒนาที่สำคัญ 
อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 



เทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการ
ลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่
สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตใน
ระดับต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้า
ทายสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคง
มีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้า
ทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน 
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมี
ปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการ
และปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความ
เข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค 
การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริม
คนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้
การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของ
ประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อ
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความสำคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้  การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอำนาจทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ 
องค์การระหว่างประเทศ  และบรรษัทข้ามชาติ  จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ  ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการ
เปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 



ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้ น 
แนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้า
และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  
๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและ
การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะ
ต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรทีเ่ข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหนา้ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่น
มีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุม
โลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไป
ได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทย
โดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจทำให้
การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความ
รุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเปน็ ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับ
ความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรบัความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร
ก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ทำให้การเป็นสังคมสีเขียว
การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้ รับความสำคัญและ
ความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึง
การสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและ
ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น  โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศต่างๆ ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนำไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 



   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งใน
ส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการ
เกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมี
ความสำคัญมากขึ้น อาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้  หากไม่มีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการ
จ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิม
มากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ
โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ปรับตวัไม่ทันหรอืขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะ
ทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่าง
มาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนตา่งๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่
เป็นการดำเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศ
ไทยจำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ  มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีอาชีพที่มั่นคง 
สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องไป
พร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนา
ของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทัน
โลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทาง
เศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และ
การพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมี
ข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความ



สะดวกและส่งเสริมใหป้ระเทศมศีักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้ความสำคัญของการ
รวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก  เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่
นโยบายการพัฒนาต่างๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
   ดงันั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การดำเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้อง
บรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการ
บนพ้ืนฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง 
ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาตจิะเปน็เปา้หมายใหญใ่นการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผน
ในระดับอื่น ๆ เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ 
อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถ
ดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน



มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 



(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 



(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ นึกมี
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 
 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น  
โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้
ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ  ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  



๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  

 
 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
      ➔  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 

๑. สภาพทั่วไป  
๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' 

เหนือ และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 
โดยมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้าโขงเป็นเส้น
กั้นพรมแดน และด้านใต ้ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นที่ราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ 
บริเวณแอ่งที่ราบโคราช อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่ง
สกลนคร อยู่ทาง ตอนเหนือของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้าโขง เทือกเขาท่ีแบ่งระหว่างแอ่งโคราชและ
แอ่งสกลนคร ได้แก่ เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วง
เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วง
เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มีแนว
เทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พ้ืนที่แอ่งโคราช ซึ่งเป็นเขตเงาฝน
จึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากท่ีสุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดู
หนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจาก
ประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕9 มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ จำแนก
เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ ๑๕.๖๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พ้ืนที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๖๐.๕ และ
พ้ืนที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ 26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพ้ืนที่ภาค  

 

 



๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

๑.๕.๑ ดนิ สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้า ทาให้ขาดแคลนน้า และ
ขาดธาตุอาหาร ใต้ดินมีเกลือหิน ทาให้ดินเค็ม จึงมีข้อจากัดต่อการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร  

๑.๕.๒ แหล่งน้ำ มีลุ่มน้าขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มได้แก ่แม่น้าชี มีความยาว
ประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ามูลที่จังหวัด
อุบลราชธานี แม่น้ามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้าอยู่ที่เทือกเขาสันกาแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้าโขง
ที่จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลาน้าสาขาย่อย ได้แก่ ลาปาว ลาน้าอูน ลาน้าสงคราม ลาเสียว ลาน้าเลย ลา
น้าพอง และลาตะคอง รวมทั้งแหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ เช่น หนองหาร (สกลนคร) และ 
บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้าบาดาล มีปริมาณน้าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่
ความลึกของบ่อประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด เนื่องจากพ้ืนที่ในแอ่ง
โคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะน้าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้าเค็ม  

๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม ้จาน
วน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ซึ่งยังตำกว่า
ค่าเป้าหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีจะต้องมีพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น 
ป่าเบญจพรรณ  

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่

ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้  
๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
๒.๑.๓ เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  

๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบิน  
๒.๔ ด่านชายแดน  
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการใน

ภาค ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชุมทาง
ถนนจิระ-ขอนแก่น ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ 
(ช่วงบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟ้า  
๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  

จำนวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕60 มีจานวน
ประชากร ๒๑.๙8 ล้านคน หรือร้อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพ่ิมข้ึนจาก ๒๑.69 ล้านคน ในปี ๒๕๕5 และมีอัตรา
การเพ่ิมขึ้นของประชากรในช่วงปี ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓1 ต่ำกว่าประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ย
ร้อยละ ๐.54 โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด ๒.58 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มี



ประชากร 1.81 ล้านคน และจังหวัดขอนแก่น มีประชากร ๑.76 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ 
ของประชากรภาค ตามลาดับ  

๔.๒ แรงงาน  
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะ

มีสัดส่วนน้อยมาก ในปี ๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 50.77 ของกา
ลังแรงงาน ของภาค จานวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 57.8 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 
56.48 ในปี ๒๕60 มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 16.02 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๗.9 ในปี ๒๕
60 ระดับมัธยมปลาย เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๑.96 ในปี ๒๕60 แรงงานระดับ
อาชีวะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ ๒.07 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๒.09 ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมขึ้น
จากร้อยละ 7.05 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 9.56 ในปี ๒๕60 

๔.๓ การศึกษา  

สถาบันการศึกษามีทุกระดับ  โดยระดับอุดมศึกษามี  ๕๓  แห่ง 
ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ 
แห่ง ในจานวนนี้เป็นสถาบันวิจัย ๑๒ แห่ง ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ในปี 
2560 มีจานวนโรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 
(รพท.) 23 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 
แห่ง  

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕60 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม ้จานวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ 
ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ในช่วงปี 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อย
ละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมมากข้ึน โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดมาก
ที่สุดได้แก ่จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  

การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60 มีจานวน
การเกิดไฟป่าเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 8.8 โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่า จำนวน 878 ครั้ง พ้ืนที่ถูกไฟไหม้ 9,687 ไร่ 
ลดลงจาก ป ี๒๕๕6 ที่มีจานวน 1,574 ครั้ง และจานวนพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่งเปน็ปีที่เกิดไฟไหม้ป่า
มากที่สุด โดยในระหว่างปี ๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งต่อปี คิดเป็นพื้นที่ท่ีถูกไฟไหม้เฉลี่ย 
๑๘,๗๔๑.๒ ไร่ต่อป ี 

๖. สภาวะแวดล้อม  
๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดอ่อน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  

๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพต่ำ 
ประสบอุทกภัยและ ภัยแล้งซ้ำซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความ
พร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่
ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาด
ใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ 
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่กาลัง
มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูง
เพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว  

๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค์  
๘.๒.๑ เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้าและดิน  ให้เอ้ือต่อการ

ประกอบอาชีพ การดารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  

๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ  

๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๓ เป้าหมาย  
๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มข้ึน  
๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการ

กระจายรายได้ภาคตะวันออก เฉียงเหนือลดลง  
๘.๔ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
อัตราการเจรญิเติบโตทาง
เศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ล้านบาท  
(ปี 2559)  

ขยายตัว  
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
ร้อยละ 3.5ต่อ
ปี  

สัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอ
ภาค (Gini Coefficient)
ในการกระจายรายไดภ้าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ปี 2560) 

ลดลงต่ำ
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ำ
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ำ
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ำ
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ำกว่า  
0.446 



8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน  

 
8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้มรีายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  
 

8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ
ภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

8.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
     8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (EEC) เพื่อพัฒนา
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  

8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียง
เศรษฐกิจ  

 
➔  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา 

ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบบัทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่าย

เลขานุการ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณา
การนโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์ 
และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา) 
เห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ตามมติที่ประชุม อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบแนว
ทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วนส่วนที่ 1 งบประมาณเพ่ือ
การพัฒนาตามศักยภาพความต้องการของพ้ืนที่ หรือประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัดส่วนที่ 2 งบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาในลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลเชิงพ้ืนที่ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศ
ทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงที่เก่ียวข้อง และ
มุ่งเน้นการทางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) 
เพ่ือร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะ
เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้
เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และนาไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้าง
รายได้ให้กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 
2565)  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ 



บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
2560 โดยสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม 

เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

เป้าหมายการพัฒนา 
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม และสังคม

เป็นสุข 
   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรรูป 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และ
ผลิตภัณฑ์ไหม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

➔  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด  มีรายละเอียดดังนี้  

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 ๑.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การท่องเที่ยว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓.  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
เป้าประสงค์รวม 
 ๑.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.  เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และป้องกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 

 

“โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่วัตกรรมใหม่  เกษตร  อุตสาหกรรม  ปลอดภัย” 



ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑.  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 ๒.  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 ๔.  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 

๑.  เพ่ือขยายอัตราการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

๑. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือนใน
จังหวัด (%) 
๒. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จำนวนครัวเรือนที่
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
ในพ้ืนที่(ครัวเรือน) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายได้ลดรายจ่าย ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
๒. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า 
และบริการภาคการเกษตรต้นทาง 
กลางทางและปลายทาง 
๓. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า
และบริการภาคนอกการเกษตรต้น
ทาง กลางทางและปลายทาง 
๔. สนับสนุนการผลิตและสร้าง
ผลงานวัตกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย 
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด 
๕. ส่งเสริมการนำวัตกรรมการ
เกษตร อุตสาหกรรมและอาหาร
ปลอดภัย (Food Valley) มาเพ่ิม
ศักยภาพในการผลิต 
๖. สนับสนุนการสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยงและกีฬา 
๗. สนับสนุนการสร้างอาชีพใน
ครัวเรือนในชุมชนต่างๆ โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. เพื่อสร้าง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

๔. อัตราการว่างงาน 
(%) 
๕. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน(เท่า) 
๖. อัตราส่วนการออม
เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน (%) 

๘.สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือ
ให้กับผู้ว่างงาน 
๙. ส่งเสริมความเป็นอยู่ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑๐. ส่งเสริมการออมของครัวเรือน 
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 ๓. เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

๗. ผลิตภาพแรงงาน 
(บาท/คน) 
 
 
๘. จำนวนผู้ประกอบการ
ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน (ราย) 
 

๑๑. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของแรงงาน เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตของสินค้าและ
บริการ 
๑๒.สนับสนุนการพัฒนา
ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship 
Development) และ
ผู้ประกอบการใหม่ทางธุรกิจ
เทคโนโลยี (Tech Startup)ของ
จังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 
กับหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและ
เอกชน 
๑๔. เพิ่มทักษะความสามารถและ
ความเชียวชาญของแรงงานด้าน
การท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า
และบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ยกระดับสังคม ให้
เป็นเมืองหน้าอยู่ 

๑. เพ่ือลดความ
ยากจนและความ
เลื่อมล้ำ 

๑. ร้อยละของประชากรที่
อยู่ใต้เส้นความยากจน (%) 
๒. สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายได้ (Gini Coefficient) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายได้ลดรายจ่าย 
๒. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่าง
ทั่งถึง และได้รับสิ่งอำนวยความ
สะดวกจากโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ภาครัฐ รวมทั้งระบบป้องกันภัยที่
เอ้ือต่อการกระจายเศรษฐกิจ 

๒. เพื่อพัฒนา
โครงข่ายความ
คุ้มครองทางสังคม 

๓. ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อสำนักงาน
แรงงาน (%) 
๔. ร้อยละความครอบคลุม
ของบัตรประกันสุขภาพ
ของประชาชน (%) 

๓. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสังคม
และประกันสังคมในแรงงาน 
 
๔. ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะ
สุขที่มีคุณภาพและสามารถบริการ
ได้อย่างครอบคลุม 

๕. จำนวนศูนย์ช่วยเหลือ
สัตว์เร่ร่อนในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา (ศูนย์) 

๕. ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือ
สัตว์เร่ร่อนในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา 
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 ๓. เพ่ือสร้างความ
คุ้มกันให้กับสังคม 

๖. ระดับความสำคัญของ
หน่วยงาน ที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม (ครั้ง) 
๗. ร้อยละของผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมที่ขอรับบริการได้รับ
บริการทางกฎหมาย (%) 

๖. ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันทาง
สังคม 
 
 
๗. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนที่ประสบปัญหาทาง
สังคมขอรับบริการจากส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบทางภารกิจที่กฎหมาย
กำหนด 

๔. เพื่อให้
ประชาชน เข้าถึง
โอกาสทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม 

๘. อัตราส่วนแพทย์ต่อ
ประชาชน (แพทย์/คน) (ปี
๒๕๕๙ แพทย์ ๖๒๖ คน 
ประชากร ๒,๖๒๙,๙๗๙ คน) 
๙. อัตราส่วนทันตะแพทย์ต่อ
ประชากร (ทันตะแพทย์/คน) 
 
๑๐. อัตราส่วนพยาบาลต่อ
ประชากร (พยาบาล/คน) 
 
๑๑. ประชาชนนักศึกษาและ
บุคลากรด้านดิจิทัลได้รับ
ความรู้และประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล (คน) 
๑๒. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทยอายุ ๑๕-๕๙ ปี  
๑๓. อัตราการได้รับงานทำของ
บัณฑิตที่จบภายใน ๑ ปี (%) 
 
๑๔. อัครการว่างงานของ
ประชากร (ปี ๕๘) (%) 
 
 
 
๑๕. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม. 
๓ (คะแนน) 

๘. ส่งเสริมการให้มีการผลิตแพทย์ 
 
 
 
๙. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนา
ทันตะแพทย์เพ่ิมเพ่ือรองรับภาวะ
ผู้สูงอายุของจังหวัด 
๑๐. ส่งเสริมให้มีการผลิตและ
พัฒนาบุคคลากรด้านการบริการ
เพ่ิมข้ึน 
๑๑. ส่งเสริมการสร้างทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชน ทุก
สาขาอาชีพ 
 
๑๒. ส่งเสริมให้ประชากรศึกษาใน
และนอกระบบ 
๑๓. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชากรในทุก
พ้ืนที่ ในทุกด้าน 
๑๔. ส่งเสริมและแนะนำความ
ต้องการแรงงานให้บัณฑิตที่จบใหม่ 
๑๕. ส่งเสริมให้มีตลาดนัดพบ
แรงงาน เพื่อลดอัตราการว่างงาน
ของประชาชน 
๑๖. ส่งเสริมการเรียนการสอนของ
ครูเพ่ือให้นักเรียน มีความรู้
ความสามารถ ตามหลักสูตรที่
กำหนด 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
มีความสมบูรณ์
อย่างยืน 

๑. เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

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

๑. ปลูกจิตสำนึกและให้
ความรู้ประชาชนได้ตะหนัก
ถึงคุณค่าและทรัพยากรป่าไม้ 
๒. การอนุรักษ์และพ้ืนฟู ป่า
ไม้ 
๓. การรณรงค์ให้ประชาชน
และผู้ประกอบการสำนึก
รับผิดชอบต่อสังคมเก่ียวกับ
การลดปริมาณขยะ 
๔. การจัดหาและเพ่ิม
ความสามารถ ในการกำจัด
ขยะ 
๕. ส่งเสริมให้ อปท. มีระบบ
จัดการน้ำเสีย 
๖. ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการน้ำทั้งในเขต
ชลประทานและนอกเขน
ชลประทาน 
๗. เพิ่มสิ่งก่อสร้างเพ่ือลดการ
พังทลายของตลิ่งตามแม่น้ำ
ลำคลองสายหลักของจังหวัด 
๘. พัฒนาระบบป้องกันน้ำ
ท่วมในพ้ืนที่ชุมชนเมือง 

๒. เพื่อใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

๙. รณรงค์ให้ประชาชนลด
การใช้ยายพาหนะส่วนตัว 
โดยเปลี่ยนมาใช้รถสาธารณ
แทน 
๑๐. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 
๑๑. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 
๑๒. รณรงค์ให้
ผู้ประกอบการลดชั่วโมงการ
ผลิตลงในบางช่วงเวลา 

ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การเสริมสร้าง
ความม่ันคงทุกมิติ
เพื่อปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

๑. เสริมสร้างความ
มั่นคงเพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาติ 

๑. จำนวนตำบลที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจถึงความสำคัญของ
สถาบันหลัดของชาติ (ตำบล) 

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจถึง
ความสำคัญของสถาบันหลัก
ของชาติให้ประชนได้รับรู้
รับทราบ 
๒. ส่งเริม พัฒนาอาชีพตาม
แนวทางโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการ
ทรงงานและแนวทาง
พระราชดำริ 

๒. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือข่าย
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาด้านความ
มั่นคงทุกมิติ 
 

๒. จำนวนตำบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุก
มิติ (ตำบล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จำนวนตำบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุก
มิติ (ตำบล) (ต่อ) 
 

๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
และการค้ามนุษย์ 
๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การบุกรุกทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติ 
๘. การป้องกันลการแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
๙. การป้องกันและการ
แก้ปัญหาภัยพิบัติ 
๑๐. การป้องกันและรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายใน
จังหวัด 
๑๑. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย 

๓. เสริมสร้างความ
ปรองดองและความ
สมานฉันท์ในชาติ 

๔. สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง 
(ตำบล) 
 
 
 
๕. สร้างการมีส่วนร่วม (ตำบล) 

๑๒. ส่งเสริมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
ส่งเสริมการสร้างความปองดอง
สมานฉันท์ ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกส่วนภาค 

 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

๑. ร้อยละของสถานพยาบาลที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ HA 
(%) 
๒. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
น้ำประปา (%) 
๓. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
ไฟฟ้า (%) 
๔. ร้อยละของประชากรที่
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%) 
๕. จำนวนครั้งที่ให้บริการ
ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
เชิงรุก (ครั้ง) 
๖. ร้อยละความสำเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (%) 
๗. ร้อยละของภาษีท้องถิ่นที่
จัดเก็บรายได้ ไม่รวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%) 

๑. เพิ่มขีดความสามารถ
การให้บริการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เพ่ิมขีดความการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 

๘. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค์กร (%) 

๓. การพัฒนาบุคลากร 
๔. การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
๕. การปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์กร 
๖. การสร้างความโปรงใส
ในองค์กร 

รวม 
๕ ยุทธศาสตร์ 

รวม 
๑๕ เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

รวม ๔๖ ตัวชี้วัด รวม ๖๑ กลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สรุป 
วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด  และกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์
รวม 

๑) เพื่อเพ่ิม 
ศักยภาพด้าน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

๒) เพื่อพัฒนา
สังคมให้เป็นเมือง
น่าอยู่ 

๓) เพ่ือเพ่ิมพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม 

๔) เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคาม
และปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ 

๕) เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐมี
สมรรถนะสูงอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๑) การพัฒนา
และเพ่ิม
ศักยภาพการ
แข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

๓) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน 

๔) การเสริมสร้าง
การมั่นคงทุกมิติ 
เพ่ือปกป้องสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

๕) การพัฒนา
ระบบการบริหาร
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 
 

๓ เป้าประสงค์ ๔ เป้าประสงค์ ๓ เป้าประสงค์ ๓ เป้าประสงค์ ๒ เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 
 

๘ ตัวชี้วัด ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ๕ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด 

 
กลยุทธ์ 
 

๑๔ กลยุทธ์ ๑๖ กลยุทธ์ ๑๒ กลยุทธ์ ๑๓ กลยุทธ์ ๖ กลยุทธ์ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เมืองน่าอยู่ รักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ปกป้องสถาบัน  พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  สานต่อแนวทางพระราชดำริ  ด้าน
การศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยปัจจุบันมี
รายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ำ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี ๒๕๓๘ เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร  

เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 
๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ

การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
๒.๔) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความสำคัญของการเข้า

สู่ประนะชาคมอาเซียนในทุกด้าน  
๒.๕)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
๓.๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

๓.๒)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มี
คุณภาพ  มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๓.๓)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้นำด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทาง

ตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคเพ่ือจำ

หน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์  
๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๔.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
เข้มแข็ง 

๔.๒)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๔.๓)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้

พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 



๔.๔)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
๔.๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๔.๖)  ดำเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และ

ความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่ 
๔.๗)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อ

สังคม  สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา  
๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) 
๕.๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพ

และมาตรฐาน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
๕.๓)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้

การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๖.๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับ

ความจำเป็นและความต้องการของประชาชน 
๖.๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่ืนๆ  เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

๖.๔)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 
และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 

๖.๕)  ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร  
ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 

๗)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
๗.๑)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ

ชุมชนท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
๗.๒)  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรม

ด้านการท่องเที่ยว  และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  กระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของ
จังหวัดนครราชสีมาเพิม่ข้ึน 

๗.๓)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้าง
เครือข่าย  เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

๗.๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  
รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

๘)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๘.๑)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามที่

กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
๘.๒)  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   



๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ 
เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

๘.๔)  บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๕)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการ
ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๖)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๙)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๙.๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
๙.๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและ

องค์กรที่เก่ียวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๙.๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่

สำคัญ  โดยสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๙.๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
๑๐)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๐.๑)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่า
ไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

๑๐.๒) รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ   

๑๐.๓)  จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย ์กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่ม
ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝัง
ตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่  (New 
Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศท่ีมีอยู่ ๒ ด้าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

๑ . ก ลุ่ ม อ าห าร   เกษ ต ร  แ ล ะ เท ค โน โลยี ชี วภ าพ  (Food, Agriculture & Bio-Tech) อ าทิ  
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

๓ . กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์ อัจฉริยะ หุ่นยนต์  และระบบเครื่องกลที่ ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ต
เพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 



๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
1.5 พัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  
 

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  แถลงต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556  
ประเด็นนโยบายของผู้บริหาร อบต. 
1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 1.2 ส่งเสริมให้มีโครงการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้และขยายโอกาส 
 1.3 สนับสนุนให้จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเงินกู้ระยะสั้น 
 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผลผลิตคุณภาพสินค้าตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
 1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีความมั่นคง  และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ 
 1.6 ส่งเสริมการจัดให้มีตลาดชุมชน  ศูนย์ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ตำบล 
 
2. นโยบายด้านสังคม 
 2.1 ส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนมีความสามัคคีปรองดองและเอ้ืออาทรต่อกันและต่อชุมชน 
 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรมในชุมชนและช่วยเหลือชุมชนเมื่อมี
ภัยต่าง ๆ เกิดข้ึน 
 2.3 ให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ  เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ  และผู้ป่วยโรคร้ายแรง  
ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนกิจการพัฒนาสตรีโดยเที่ยงธรรมและท่ัวถึง 
 2.4 ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสถาบันครอบครัวภายในตำบลให้ตำบลให้เข้มแข็ง  และอบอุ่นซึ่งเป็น
หน่วยพื้นฐานในด้านเศรษฐกิจและเป็นภูมิคุ้มกันจากปัญหาสังคมแก่สมาชิกทุกวัยในครัวเรือน 
 2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา  และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและ
สังคม 
3. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3.1 ดำเนินการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้านภายในตำบลให้
ประชาชนได้สัญจรไปมา  และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก 
 3.2 ประสานงานกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 3.3 ประสานงานกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือขยายเขตการไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านและทุก
ครัวเรือน 
4. นโยบายด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ 
 4.1 ดำเนินการขุดลอกคลอง  เหมือง  เพ่ือให้ราษฎรมีน้ำเพียงพอกับการอุปโภคบริโภค  ก่อสร้างราง
ระบายน้ำเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม   
 4.2 ดำเนินการซ่อมแซม  เจาะน้ำบาดาลและประปา  เพ่ือให้ประชาชนในตำบลมีน้ำเพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 
 



5. นโยบายด้านการเมือง  การบริหาร 
 5.1 ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการเมือง  การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
 5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน อบต.ในรูปแบบประชาคมหมู่บ้านและตำบล 
 5.3 สนับสนุนให้มีสภาที่ปรึกษาพัฒนาตำบล 
 5.4 จัดทำแบบพัฒนารายได้  โดยปรับปรุงข้อมูลฐานภาษี  ตลอดจนดำเนินการจัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม 
 5.5 จัดระบบการให้บริการประชาชน  ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องานอย่างทั่วถึง 
 5.6 สนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้าน  อสม. อปพร.และตชต.  มีความเข้มแข็ง 
 5.7 ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร อบต. ให้ประชาชนได้ทราบ 
 5.8 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของ อบต. ทั้งพนักงานส่วนตำบล  และสมาชิกสภา อบต.  ให้มีความรู้
คู่คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
6. นโยบายด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.2 ควบคุมและกำจัดมลพิษ  มลภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 6.3 ฝึกอบรมสัมมนาแก่ผู้นำชุมชน  ประชาชนในตำบล  เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 7.1 พัฒนาสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  ปราศจากมลพิษและมลภาวะ 
 7.2 พัฒนาและส่งเสริมระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือข่ายสารสนเทศ  เพ่ือเพ่ิมและกระจาย
โอกาสทางการศึกษา 
 7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบ  ตลอดจนการศึกษาตลอดชีวิตให้มี
คุณภาพ  ประสิทธิภาพและเที่ยงธรรม 
 7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษาและฝึกอบรม 
 7.5 ส่งเสริมฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 7.6 สนับสนุนให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
 7.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน  ตำบล  และต่างตำบลให้เยาวชนและประชาชน
ได้มีส่วนร่วม 
8. นโยบายด้านสาธารณสุข 
 8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีการออกกำลังการเพื่อสุขภาพ 
 8.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกองทุนสุขภาพ  เพ่ือดูแลรักษาและป้องกันสุขภาพอนามัยประชาชน
ภายในตำบลให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและโรคติดต่อต่าง ๆ 
 8.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการคัดกรองสุขภาพประชาชนทุกคนในตำบล 
9. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 9.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 9.2 ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ 
 9.3 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรอบรมและฝึกปฏิบัติในการช่วยเหลือเกี่ยวกับภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
10. นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล 
          10.1. จัดบรรยากาศท่ีว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นบรรยากาศแห่งการต้อนรับประชาชนด้วย 
การยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจบริการ โดยยึดหลัก "การบริการคืองานของเรา" 
          10.2 เพ่ิมทักษะ ความสามารถของพนักงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพใน 



การบริการประชาชน ให้รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม 
          10.3 ปรับปรุง และพัฒนารายได้ ในด้านการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทั่วถึงและเป็น
ธรรม 
          10.4 เน้นการบริหารราชการโดยเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากข้ึน 
โดยการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น รวมถึงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
          10.5 เน้นการบริหารราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ประกอบด้วย 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม สำนึกรับผิดชอบ หลกัความคุ้มค่า 

  
 

 
 2.1 วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“เป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” 
๒.๒ ยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล  6  ด้าน  โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าประสงค์ 
 ดำเนินการก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความ

สะดวกและมาตรฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ให้ประสบความสำเร็จ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ด้าน
คมนาคมขนส่ง  ด้านความสงบเงียบเรียบร้อย  และความสงบสุขของประชาชน  เพ่ือสนับสนุนแผนงานเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  นโยบายแห่งรัฐ  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ  และดำเนินการโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล  เพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้เดินไปพร้อมกันในทุกด้าน 

แนวทางการพัฒนา 
 1.  ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะอาด 

2.  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
3.  ก่อสร้างและขยายเขตบริการประปา 
4.  บริหารสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 
 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เป้าประสงค์ 
เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัวและชุมชน

ท้องถิ่นโดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  ให้มีความสามารถและ
ทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดซึ่งเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์  และการแปรรูปสินค้าเกษตรและยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการ

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 



แข่งขันทางเศรษฐกิจสนับสนุนแผนงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายแห่งรัฐ  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ  และสร้างพ้ืนฐานทางด้าน
เศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลในมั่งคง  และเดินไปพร้อมกันในทุกด้าน 

 

เพ่ือสนับสนุนนโยบาย  Kitchen of world Food safety  และการสร้าง value chain ด้วย
จังหวัดในพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการเกษตร  สามารถเพ่ิมผลผลิตสูง  ส่วนการแปรรูปสินค้าการเกษตร  มีจุดเด่นคือ  
อยู่ใกล้แหล่งแปรรูปมีเทคโนโลยีทันสมัย  มีกำลังผลิตสูง  สามารถแปรรูปเพ่ือการส่งออกได้  เพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกรได้รู้จักคุณประโยชน์ของการใช้เกษตรอินทรีย์  และที่สำคัญเป็นการเพ่ิมรายได้และลดต้นทุนการผลิต
ให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพ และการส่งเสริมการท่องเที่ยว  ซึ่งตำบลตูมเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมเป็นจุด
เชื่อมต่อการคมนาคมเป็นเส้นทางผ่านของนักท่องเที่ยวทางรถยนต์เป็นส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางอารยะ
ธรรม วัฒนธรรม และธรรมชาติที่หลากหลายและใช้ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา 
1.  ส่งเสริมศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้า  การเกษตร 
2.  เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
3.  สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
4.  สนับสนุนภาคการผลิต / การบริการอย่างเชื่อมโยงและเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้น / ผลิตภัณฑ์ 
5.  สร้างฐานรากเศรษฐกิจใหม่ระดับกลางและฐานราก 
6.  การเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร 

 7.  การเพ่ิมศักยภาพในการแปรรูปผลผลิต  การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและสร้างพลังงานทดแทน 
8.  การเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและสร้าง  ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร 
9.  การเพ่ิมผลผลิตและรายได้  ศักยภาพการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้แก่เกษตรกร 
10.  การผนึกพลังเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
11.  สร้างแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่ให้มีประวัติและมีตำนานเล่าขานทำให้เข้าใจและเชื่อมโยง

 เรื่องราวความเป็นมาได้ง่าย 
12 .สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  เชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์ 

 13.  เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงการตลาดและกระจายนักท่องเที่ยวไปสู่ตำบล  อำเภอและจังหวัด
ใกล้เคียง 

 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมชุมชนและคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค์ 

 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  ท้องถิ่น  ให้มี
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  มีความเชี่ยวชาญและมีทักษะในการพัฒนาฝีมือแรงงานในการผลิต
มูลค่าของสินค้าและความสามารถขยายการตลาดไปสู่ภูมิภาคและทั่วโลกได้อย่างประสิทธิภาพ  และเพ่ือให้
ประชาชนมีที่อยู่อาศัย  มีความมั่นคงในการทำงานและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนมีครอบครัวที่
อบอุ่นซึ่งเป็นจุดหมายการพัฒนาเพ่ือสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนโดยรวม  และเพ่ือบรรเทาและแก้ไข
ปัญหาประชาชนที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ  ด้าน
การศึกษา  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการและสังคม  ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้  ประชาชน
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตลอดจนให้ประชาชนมีสิทธิได้รับการปฏิบัติและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนำไปสู่สังคมที่
ดี  และสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายในด้านการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นการแก้ไขปัญหายาเสพติด  การ
ปราบปราม  ผู้มีอิทธิพลเสริมสร้างศักยภาพของคนให้มีทักษะความสามารถในการปรับตัวรู้เท่าทันในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจ  อารมณ์  และสติปัญญาถึงการมีภาวะ



โภชนาการที่ดี  รู้จักการดูแลสุขภาพที่ดี  ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบั บที่  
11  (พ.ศ.2555-2559)และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

แนวทางการพัฒนา 
 1.  จัดการที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวรและส่งเสริมสวัสดิการ  พร้อมเครื่องสาธารณูปโภคให้แก่

ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ เช่นผู้ยากไร้  ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ ฯลฯ 
 2.  พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพใต้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในภูมิภาค  และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการคุ้มครองสวัสดิการ
แรงงานสังคม 

 3.  เพ่ิมศักยภาพและเติมปัญญาให้สังคม  โดยการสร้างเครือข่ายการศึกษา  สร้างแหล่ง
เรียนรู้ทันสมัยมีการประยุกต์องค์ความรู้  วิชาการต่าง ๆ แสดงให้เห็นเรื่องราวที่สอดคล้องกับการนำไปใช้กับวิถี
ชีวิตโดยใช้สื่อใช้เทคโนโลยี ระบบ    IT    ถ่ายทอดไปสู่ประชาชนทุกกลุ่ม 

 4.  พัฒนาระบบสุขภาพแบบองค์รวมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เอ้ือต่อการมี
พฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน 

 5.  จัดระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย  ตลาดสดน่าเชื้อและปกป้อง
สิทธิผู้บริโภครวมทั้งส่งเสริมการลดละเลิกอบายมุข  สิ่งเสพติด 

 6.  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจาก
อุบัติเหตุอาชญากรรม  และสาธารณภัยต่าง ๆ  

 7.  สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของชุมชน  เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพร่างกายจิตใจ  
ให้แก่ประชาชน 

8.  พัฒนาบุคลากรทางศาสนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีความรู้และทักษะในการถ่ายทอด
หลักธรรมสู่การปฏิบัติ  และการเผยแพร่ศาสนาธรรมผ่านสื่อต่าง ๆ 

9.  ปรับปรุงการให้บริการเพ่ือเอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
10.  การเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและเน้นมาตรฐานความปลอดภัย  สู่ผู้บริโภค 
11.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
12.  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
13.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
14.  การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬา 
15. สนับสนุนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี 
เป้าประสงค์ 

 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการศึกษาศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่
เยาวชน  ประชาชน  ในพ้ืนที่ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ  ตลอดจนการศึกษา
ตลอดชีวิตให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและเที่ยงธรรม  และ การส่งเสริมสนับสนุนการศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณธรรม  จริยธรรม  และรักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่
กับท้องถิ่นตลอดไป 

 

แนวทางการพัฒนา 
 1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนการศึกษาตลอดชีวิตให้

มีคุภาพ ประสิทธิภาพและเท่ียงธรรม 
2.  พัฒนาสถานศึกษาทั้งในระบบ ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลพิษและมลภาวะ 



 3.  พัฒนาและส่งเสริมระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือข่ายสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมและ
กระจายโอกาสทางการศึกษา 

4. การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลตูม  และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
5.  การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา 
6.  การส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
7.  การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8.  การสร้างคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่ชุมชน 
9.  การผนึกพลังเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 

 10.  สร้างแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่ให้มีประวัติและมีตำนานเล่าขานทำให้เข้าใจและเชื่อมโยง
เรื่องราวความเป็นมาได้ง่าย 

11 .สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  เชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์ 
 12.  เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงการตลาดและกระจายนักท่องเที่ยวไปสู่ตำบล  อำเภอและจังหวัด

ใกล้เคียง 
 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 
 เพ่ือควบคุมคุณภาพ  ฟ้ืนฟู  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะป่า

ไม้  แม่น้ำ  ลำคลอง  น้ำเสีย  ขยะ  เสียง  อากาศ  ให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด  เพ่ิมพ้ืนที่เขตอนุรักษ์
สวนสาธารณะ  ตลอดจนการรักษาคุณภาพแหล่งน้ำ  อากาศ  และความดังของเสียงให้ได้มาตรฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
1.  ส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศ  ป่าไม้  ทรัพยากรชายฝั่งลุ่มน้ำ 

 2.  สร้างจิตสำนึกของเอกชน  ประชาชนในการผลิตโดยมุ่งเน้นรับผิดชอบต่อสังคม  และการลด
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 3.  ส่งเสริมการชลประทาน  และก่อสร้างฝายต้นน้ำ  เพ่ือปรับประดับความเร็วของการไหลของ
น้ำ 

4.  เฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำ  อากาศ  และเสียงให้ได้มาตรฐาน 
 

6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการราชการบ้านเมืองท่ีดี 
เป้าประสงค์ 

 เพ่ือสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา  และตรวจสอบการบริหารจัดการตลอดจนให้
ประชาชนมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันตามกฎหมาย  และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนำไปสู่สังคมที่ดี  และ
สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายในด้านแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของคนให้มีทักษะ  
ความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทาง
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสติปัญญารวมถึงการมีภาวะโภชนาที่ดี  รู้จักการดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองและ
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 

แนวทางการพัฒนา 
 1.  ส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารเพื่อปรับกระบวนทัศน์และเสริมสร้างศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง 

2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทางการเมือง  และการใช้สิทธิเลือกตั้ง 
3.  ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.  ส่งเสริมมาตรฐานการประหยัดการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานองค์กรอย่างคุ้มค่า 
5.  ส่งเสริมการนำระบบ   ICT   มาใช้ในการบริหารจัดการและมีศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสาร 



6.  จัดการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ  รวดเร็ว  เพ่ือให้บริการประชาชน 
7.  ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทองค์กรปกครองส่วน 
 

๒.๓  เป้าประสงค์ 
  ๑)  การพัฒนาและบำรุงโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ให้มีความสะดวก มั่นคง แข็งแรง 

๒) การพัฒนาเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพ มีความรู้ มีรายได้เพียงพอ สามารถ
พ่ึงตนเองได้ 

๓)  การพัฒนาเพ่ือมุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม 
๔)  การพัฒนาสังคม หมู่บ้าน ให้เข้มแข็งและปลอดภัย 
๕)  การพัฒนาการศึกษาเพ่ือมุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีคุณภาพสูงขึ้น 
๖)  การพัฒนาด้านการเกษตร เพ่ือมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ 
๗)  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลมูลฝอย และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าสีเขียว 
๘)  การพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปให้มีสุขภาพร่างการ

แข็งแรง และได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้อย่างทั่วถึง 
๙)  การพัฒนาเป็นหมู่บ้านและตำบลสีขาว ปลอดภัยจากยาเสพติด 
๑๐)  การพัฒนาเพ่ือสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๑๑)  การพัฒนาโบราณสถานและโบราณวัตถุให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ 

 
๒.๔  ตัวชี้วัด 
  ๑)  มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน รางระบายน้ำ แหล่งน้ำ ประปา  ไฟฟ้า  เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับประชาชนได้ร้อยละ  ๘๐  
  ๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีรายได้เพ่ิมขึ้น  และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน ร้อยละ ๑๐ 
  ๓)  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล 
  ๔)  ประชาชนมีความรู้ในการพัฒนาการแปรรูปผลผลิต ผลติภัณฑ์ในท้องถิ่น เพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 
๕ 
  ๕)  หมู่บ้านในองค์การบริหารส่วนตำบลมีความปลอดภัย สงบสุข และน่าอยู่ ร้อยละ  ๘๐   
  ๖)  เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการศึกษา และเพ่ิมพูนความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน
ร้อยละ ๕๐ 
  ๗)  ประชาชนมีความรู้ด้านการเกษตรมากข้ึนและพ่ึงตนเองได้มากข้ึน  ร้อยละ ๑๐ 
   ๘)  ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อม  ด้านสุขภาพ การคัดแยกขยะ   เพิ่มมากขึ้น 
ร้อยละ ๒๐  
  ๙)  ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ เผยแพร่ รักษาซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามยังคงอยู่ 
  ๑๐)  ประชาชนตำบลตูม ร้อยละ ๒๐ มีส่วนร่วมในการ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่อยู่ในพ้ืนที่ให้คนทั่วไปทราบข้อมูล 
 

๒.๕  ค่าเป้าหมาย 
  ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  

๒)  ด้านการรับรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสาร กว้างขวางและทั่วถึง 
๓)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

  ๔)  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีความปลอดภัยสูง  
  ๕)  เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาด้านการศึกษา อย่างทั่วถึง 



  ๖)  ด้านการเกษตรได้รับการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้  
   ๗)  ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด 

๘)  ประชาชนมีอาชีพเสริม มีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ ครอบครัวอบอุ่น  
๙)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้หมู่บ้านน่าอยู่  
๑๐)ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
 

๒.๖  กลยุทธ์ 
๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็น

และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
๒)  พัฒนาระบบประปา  แหล่งน้ำ  ขุดลอกคูคลอง ห้วย เพื่อเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภค 

บริโภค  และการเกษตร รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 
๓)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  

สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม เพ่ิมพูนความรู้ และการมีส่วนร่วมขอประชาชน 
๔)  ส่งเสริมหมู่บ้านให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ของเด็ก เยาวชน สตรี 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความ สามารถของแรงงานใน
ท้องถิ่น 
  ๕)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย 
และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดหรือกระจกมองตามทางแยกทางโค้งต่างๆ ในเขตหมู่บ้าน
และจุดที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร 

๖)  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้
เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

๗)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 

๘)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

๙)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๑๐)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพิ่มป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และ

จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๑๑)  พัฒนาฟื้นฟูโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น 

โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
 
๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑)  การพัฒนาหมู่บ้าน ตำบล โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของหมู่บ้านและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๓)  การพัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาศักยภาพคน ความเข้มแข็งในการพ่ึงตนเองได้ เป็นหมู่บ้านน่าอยู่ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔)  การพัฒนาระบบการศึกษาท่ีกว้างขวางเพ่ิมข้ึน 
๕)  การพัฒนาด้านการเกษตรให้ทำการเกษตรแบบหลากหลาย มีการปลูกพืชทดแทน เกษตรกร

สามารถพ่ึงตนเองได้แบบยั่งยืน  
๖)  ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อม  



๗) อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น ให้คงอยู่  
๒.๘ แผนงาน 
  ๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
  ๓) แผนงานการศึกษา        

๔) แผนงานสาธารณสุข    
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖) แผนงานเคหะและชุมชน 
  ๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๘) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ     
  ๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  ๑๐) แผนงานการเกษตร 
  ๑๑) แผนงานงบกลาง 
๒.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
    

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล    

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์



๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand แ ล ะ  Trend ปั จ จั ย แ ล ะส ถ าน ก า รณ์ ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ( จุดแข็ง จุดออ่น โอกาส และ 
อุปสรรค ) 
ปัจจัยภายใน  ด้านจุดแข็ง ( Strength ) 

 1.  ศักยภาพด้านที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  มีเส้นทางคมนาคมโดยหลัก  2  เส้นทางทำ
ให้ได้เปรียบ ในด้านการคมนาคมและการขนส่ง  และยังเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ  เช่นเขื่อนลำพระ
เพลิงวังน้ำ เขียว  และจิมทอมสันฟาร์ม  ซึ่งเอื้อประโยชน์ในการด้านการลงทุน  และการท่องเที่ยว 

 2.  ศักยภาพด้านการชลประทาน   องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  มีศักยภาพในด้านการ
ชลประทานเพราะ อยู่ในเขตชลประทานทั้งลำน้ำตามธรรมชาติ  คือ  ลำพระเพลิง  และลำสำลาย  เสริมให้
เกษตรกรในตำบลตูม มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 3.  ศักยภาพด้านระบบนิเวศ  องค์การบริหารส่วนตำบลตูมมีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์  โดย
พ้ืนที่ด้านทางทิศ ใต้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้เป็นแหล่งในการกักเก็บน้ำที่สำคัญโดยมีป่าชุมชนจำนวน  2  แห่ง  รวมแล้ว
ประมาณ   1,442-3-87 ไร่  และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติได้อีกด้วย 

4.  ศักยภาพด้านสถานศึกษา  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีศักยภาพในด้านนี้เฉพาะมี
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย  เป็นที่ตั้งและมีนักเรียน/นักศึกษาเข้ามายังพ้ืนที่ทำให้การค้าขายหรือความเจริญเข้ามายัง
องค์การ บริหารส่วนตำบลตูม  การจัดงานต่าง ๆ  ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคเป็นอย่างด ี

 5.  ศักยภาพในเรื่องศาสนา และวัฒนธรรม ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  มีวัดที่อยู่
ในพ้ืนที ่จำนวน  6  วัด  และสำนักปฏิบัติธรรมจำนวน  1  สำนักปฏิบัติธรรม  โดยมีวัดที่เก่าแก่จำนวน  3  วัด  
ซึ่งม ี เจ้าอาวาสที่เคยจำวัดเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ระดับเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาและปัจจุบันก็มาจำวัดอยู่ใน
พ้ืนที่ทำ ให้ โครงการต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในด้านงานวัฒนธรรมมีความเข้มแข็งและ
หลากหลาย 

 6.  ประชาชนในเขตพ้ืนที่จากข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)  พบว่าประชาชนในตำบลตูมมี
รายได้ต่อคน เฉลี่ย  8,182  บาท/เดือนและโดยเฉลี่ยต่อครอบครัว 25,172 บาทต่อเดือน ถือว่าประชาชน
ตูมมีรายได้ที ่ พอเพียงเลี้ยงชีพได้  
จุดอ่อน(Weakness) 

1.  ประชาชนไม่ปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรโดยส่วนมากมุ่งเน้นให้ได้ผลผลิตจำนวนมากไม่
คำนึงถึง ผลกระทบที่ตามมาจากภาวะสิ่งแวดล้อม  และระบบนิเวศทั้งการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ยา
ฆ่า แมลง  และปุ๋ยเคมี  ทำให้สภาพดินเสื่อมโทรม  ส่งผลให้เกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ิมขึ้นและต้นทุนการ
ผลิต ทางการเกษตรเพิ่มขึ้นทุกปี 

2.  ปัญหาด้านเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ส่วนมากอยู่ในแหล่งชุมชนไม่ได้ช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครอง
ในการ ประกอบอาชีพ  เกิดปัญหาเด็กเยาวชนติดโทรศัพท์มือถือ  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาการใช้ชีวิตคู่ตั้งแต่
เยาว์วัย ปัญหาการหย่าร้างเพ่ิมมากข้ึนทุกปี 

3.   ปัญหาการขัดแย้งระหว่างผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมารจากการเลือกตั้งใน
ระดับ ท้องถิน่ และระดับประเทศ ส่งผลให้บางชุมชนไม่เอ้ือต่อการพัฒนาท้องถิ่น 



 4.   ปัญหาด้านการมีส่วนรวมในการพัฒนา ประชาชนที่มาร่วมการพัฒนานอกจากผู้นำชุมชน
แล้ว ประชาชน โดยส่วนมากยังมีทัศนคติในเข้าร่วมกิจกรรมต้องมีสิ่งตอบแทน จากความเคยชินตามนโยบาย
ภาครัฐขาดการ ไม่พ่ึงพาตนเอง ต้องพ่ึงหน่วยงานภาครัฐโดยตลอด 
ด้านโอกาส (Opportunities) 

1.  จังหวัดนครราชสีมามีนโยบายเอื้อต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นในภาพรวม 
 2.  กระแสการรวมตัวการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในปี  2558  ส่งผลให้ตำบลต้อง

มีการเตรียม ความพร้อมในด้านการตลาด  และฐานผลิตร่วม  เพ่ือการบูรณาการ และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน การผลิตกับเศรษฐกิจระดับต่าง ๆ   

 3.  มีหน่วยงานกรมชลประทาน  ได้การก่อสร้างเขื่อนลำพระเพลิง  และอ่างเก็บน้ำลำสำลาย 
โดยมีแหล่งน้ำ ขนาดใหญ่ไหลผ่าน ด้านการเกษตรของประชาชนได้ทำนาถึงสองครั้งทำให้ประชาชนมีรายได้ทั้งปี 

4.  กรอบการพัฒนาของแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ท้องถิ่น  ซึ่ง ทำให้สามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  และทำให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่
กำหนดได้ 

5.  มีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือ แบบบูรณาการ  อาทิเช่น  
สำนักงานพัฒนา ชุมชนอำเภอปักธงชัย  สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย  สำนักงานสาธารณสุข  เป็นต้น ทำให้
การพัฒนา ท้องถิ่น ประสบความสำเร็จ  ตามวิสัยทัศน์  ที่วางไว้ 

 

ด้านอุปสรรค(Threats) 
 1.  การจัดสรรงบประมาณจำนวนจำกัด  และล่าช้า  ทำให้เป็นข้อจำกัดในการดำเนินกิจกรรม

การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
2.  ระเบียบของทางราชการบางประการมีขั้นตอนมากไม่เอ้ือต่อการพัฒนา และแก้ไขปัญหา

เร่งด่วนของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
3.  รัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย  ทำให้นโยบายการพัฒนาขาดความต่อเนื่อง 

 4.  ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ – อุบัติซ้ำ ปัญหา
กระแสโลกาภิวัฒน์  ส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม   

 5. ปัญหาภัยธรรมชาติ  เช่น  อุทกภัย  ภัยแล้ง มีแนวโน้มของความถี่และความรุนแรงเพ่ิมขึ้น 
แต่ม ี งบประมาณในการเตรียมความพร้อม และการป้องกันสาธารณภัยไม่เพียงพอ 

 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
    ➢  ประชาชน  ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา

ท้องถิ่นของตนเอง 
➢  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 

   ➢  มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก  เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  304 
(ถนน นครราชสีมา – กบินทร์บุรี)       

➢  มีรถโดยสารประจำทางสายเขื่อนลำพระเพลิง – อำเภอปักธงชัย      
➢  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   

     ➢  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว  อ้อย
และมัน เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 

➢  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
➢  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
➢  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
➢  ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 



➢  องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลตูม  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

➢  มีวัด   5  แห่ง   สำนักสงฆ์   ๑  แห่ง 
➢  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ฯลฯ 
 ➢  มีกลุ่มอาชีพทำขนมทองม้วน กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

๒.  จุดอ่อน (W : Weakness) 
➔  คนในวัยทำงาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในเมืองและต่างประเทศ 

    ➔  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ขาด
รายได ้

➔  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม
อาชีพอย่างเข้มแข็ง 

  ➔  องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลตูม  ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจำกัด 

➔  ไม่มีตลาดสดที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบล 
 ➔  ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณ

จำนวนมา 
 

๓.  โอกาส (O : Opportunity) 
      จังหวัดนคราชสีมา  สามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลตูม ที่

มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   
  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
  ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบราชการทำ

ให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
  รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

๔.  ข้อจำกัด (T : Threat) 
   มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลกับองค์การบริหารส่วน

ตำบลตำบลตูม  องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
   ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลตูม  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  มี

งบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 
    งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 

     กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทำให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
   การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ทำให้การปฏิบัติงาน เกิดความ

ล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
      การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้  ต้อง

อาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ทำได้ยากมาก 
 

๖.  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
 

        องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลตูม  ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือ
ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้   



 
  

๑.  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา 
➢  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจำแนกได้ดังนี้ 

 ๑.1  มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 
๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ  จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ 
ฝ่าย เพ่ือที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหาร
ส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะ
ได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

 1.๒  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือ
ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชน
ในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้   องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้
แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้าน  

 

๒.  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 

 จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตร ร้อยละ  45 เช่น ข้าว อ้อย  
มันสำปะหลัง ข้าวโพด ตามลำดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการทำการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก  คน
อายุ ๑๕ – ๖๐ ปีมีอาชีพและรายได้ และที่ไม่รายได้มี ๑๖ คน  ผู้สูงอายุ  ๖๐  ปีขึ้นไป  ร้อยละ  ๙๐  มีอาชีพและ
มีรายได้  ถ้าเปรียบเทียบอัตราการว่างงานทั้งจังหวัด ร้อยละ ๐.๙๗  ถือว่าอัตราการว่างงานของประชากรในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลมีอัตราที่ต่ำกว่ามาก  ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  
ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางชุมชนส่วนมากมีอาชีพค้าขาย  มีห้างร้าน  ร้านค้า  ทำให้มีรายได้มาก
จากการค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่เท่ากัน แต่ปัญหาก็คือ รายได้เฉลี่ยต่ำกว่าคน
ละ  ๓๐,๐๐๐  บาทต่อปีร้อยละ  ๗๕  ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ำค่า
ครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  ประชากรมีพ้ืนที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่ท่ีมีน้ำท่วมเป็นประจำ  บาง
พ้ืนที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ในการทำการเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากรเพ่ิมขึ้นมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชน
แออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม  เช่น ปริมาณการปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือนลงสู้รางระบายน้ำมีมากข้ึน  
เกิดปัญหาการร้องเรียนมายังองค์การบริหารส่วนตำบล  การแก้ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ลงพ้ืนที่
แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้จัดโครงการทำความสะอาดท่อและรางระบายน้ำในชุมชน โดยการจ้างแรงงานใน
ชุมชน ผลทีได้ปัญหาการระบายน้ำลดลง  ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมมากขึ้น  และทำให้ประชากรมีรายได้
เพ่ิมขึ้น อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริม
จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
เท่าท่ีควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด   

 
 
 
 
 
 



๓.  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคมและคุณภาพชีวิต   
➢ ด้านแรงงาน 
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  

๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

➢ ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพ

ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  
โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชน
บางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี   

การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัด
กิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถ
เลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง  ๑  ราย  เท่านั้น  ดีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการสำรวจข้อมูล
พ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออก
กำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้ องค์การบริหารส่วน
ตำบลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   

➢ ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
 จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนที่นับถือศาสนาพุทธ ประชากรในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลให้ความร่วมมือกันทำกิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหา
คือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การ
แก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคนมี
ส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให้ชุมชนเห็นความสำคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬา
ชุมชน  แอโรบิค  งานประเพณี  เป็นต้น 

➢ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ือ
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะใน
สถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้ง
เตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจาก
การเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ  การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุ
ไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกัน
หลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจ
หน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้              

➢ ด้านยาเสพติด  
ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบล  จากการที่ทางที่พักสายตรวจองค์การ

บริหารส่วนตำบลตูมได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีผู้ที่ติด
ยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทาง



ผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การ
แจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรมประเพณี  
➢ ด้านการศึกษา 

 จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียน
ภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียน
ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ  ๙๙   ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล  ได้จัด
กิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน     

    
5.  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  
สถานประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็
ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินร่วนปนทราย  สำหรับ
การเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็
มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ใน
วันสำคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็น
เมืองน่าอยู่  

 

6.  ด้านการเมือง – การบริหาร 
 องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดตั้งชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  มีทั้งหมด 1๖ หมู่บ้าน  

แต่ละหมู่บ้านมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดีเช่น   การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕6 ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
3,813   คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  4,335  คน  คิดเป็นร้อยละ  87.96  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 3,812  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  4,337  คน  คิดเป็นร้อยละ  
87.89  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการ
เลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกองค์การบริหารร่วมมือ  ผู้นำ  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่
ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล  ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้นำชุมชน โครงการ
อ่ืนๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วน



ตำบลให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ืนๆ และองค์การบริหารส่วนตำบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้าน
งบประมาณ  มีอัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในด้านบริการ 
 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น  ได้ทำการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ร่วมมือ  ผู้นำ  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอ
ทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำ
ไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดง
ความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และ
ประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วน
ตำบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้นำชุมชน โครงการอ่ืนๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือนำความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ืนๆ และ
องค์การบริหารส่วนตำบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ   มีอัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลจำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ 
 

ความร่วมมือ  ผู้นำ  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอ
ทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำ
ไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดง
ความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และ
ประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  

นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้นำชุมชน โครงการอ่ืนๆ สำหรับประชาชนอีก
หลายโครงการ  เพ่ือนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้เจริญเท่าเทียมกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ืนๆ และองค์การบริหารส่วนตำบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ  มีอัตรากำลัง
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ดาน/ยุทธศาสตร์ สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไป
มาเพิ่มมากขึ้นและ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลไมส่ามารถ
ดำเนินการไดเ้นื่องจากมี
ข้อจำกัดด้าน
งบประมาณ   

- เส้นทางคมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐาน 

- เส้นทางคมนาคม
ในเขตพื้นท่ีตำบล 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

 ๒) จำนวนครัวเรือนมาก
ขึ้นระบบระบายน้ำยังไม่
เพียงพอ ไม่มีแหล่ง
ระบายน้ำทีไ่หลมาจาก
รางระบายนำ้ในหมู่บ้าน 

- ราง/ท่อระบายน้ำ ท่ีได้
มาตรฐานการระบายน้ำ
ได ้
- แหล่งปล่อยน้ำทิ้ง 

- พื้นที่ในเขตตำบล - มีรางระบายนำ้
สามารถระบายน้ำได้
สะดวก ไม่อุดตัน – 
แหล่งบำบัดน้ำเสีย 

 ๓) ขาดแคลนแหล่งน้ำ
ในการเกษตรและการ
ผลิตนำ้ประปาสำหรับ
อุปโภค-บริโภคที่
พอเพียงและได้
มาตรฐาน 

- แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ
การเกษตรและผลิต
น้ำประปา 
-น้ำประปาท่ีได้
มาตรฐาน สะอาดเพื่อ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึงแลเพียงพอตลอด
ทั้งป ี

- พื้นที่ในเขตตำบล - มีแหล่งน้ำเพื่อทำ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดทั้งป ี
- มีน้ำประปาใช้
อย่างพอเพียง ตลอด
ทั้งปี และมี
น้ำประปาท่ีมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

 ๔) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และที่สาธารณะยังไม่
สามารถดำเนินการ
ครอบคลมุพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้าส่องสว่าง  - ถนนสายหลักและ
ถนนในหมู่บ้าน ใน
เขตพื้นท่ีตำบล 

- ไฟฟ้าส่องสว่าง
ตลอดแนวถนน 
เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และป้องกันการเกดิ
อุบัติเหตุและ
อาชญากรรมใน
พื้นที่ตำบล 

๒. ด้านเศรษฐกิจ 
 

1) การส่งเสรมิหรือการ
รวมกลุม่เพื่อจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพ ยังขาดความ
เข้มแข็ง 
 

มีความคลาดเคลื่อนและ
ชัดเจนทำให้เกิดปญัหา
การเข้าใจผดิในหลายๆ
เรื่อง 
 

 - ฝีกอบรมและปรับ
ทัศนคติในการ
รวมกลุม่เพื่อจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพให้
เข้มแข็ง และ
สามารถดำเนินการ
ได้จริงอย่างต่อเนื่อง
และเข้มแขง็ 
 



ดาน/ยุทธศาสตร์ สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 2) การทำการเกษตร
เป็นการดำเนินการตาม
ฤดูการเท่าน้ัน 
3) ผลผลติทางการ 
เกษตรราคาตกต่ำ
ระยะทางในการขนส่ง
ผลผลติห่างไกลจาก
แหล่งรับซื้อ 
 
 
 
 

- แหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตรมีไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ประชาชน 
- หากฝนไมต่กต้องตาม
ฤดูการ เกษตรกรไม่
สามารถประกอบอาชีพ
ได้ ไม่มีรายงาน ไมม่ี
อาชีพเสริม 

- เกษตรกรในเขต
พื้นที่ตำบล 

- มีแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตรที่
เพียงพอ 
- มีการส่งเสริมการ
ทำเกษตรด้านอื่นๆ 
นอกเหนือจากการ
ทำนา ปลูกข้าว 
- ราคาผลผลิตทาง
การเกษตรสูงขึ้น 
- แหล่งรับซื้อ
ผลผลติเพิ่มขึ้น 

3) ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลไม่มี
แหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- มีแหล่งทองเที่ยว
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล
และส่งเสรมิ
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมาก
ขึ้น 

3. ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

1) มีการทำลายและลัก
ขโมยทรัพยส์ินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  
การให้ผู้นำ อปพร. 
ควบคุมและระงับ
เหตุทะเลาวิวาท 

 2) มีการระบาดของโรค
ไข้หวัดสายพันธ์ใหม ่
 โรคระบาด โรคตดิต่อ 
3) ประชาชนในพ้ืนท่ี
ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง
แนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เช่น 
เบาหวาน  ความดัน 
4) ปริมาณขยะและน้ำ
เสียเพิม่มากข้ึน 
๕) ประชาชนกรอายุ
ตั้งแต่ ๓๕ ข้ึนไป  ไมไ่ด้
ตรวจสุขภาพประจำป ี
 
 
  

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตพื้นท่ีตำบล 
- ประชาชนกลุ่มเสี่ย
และผูป้่วย 
- ประชาชนท่ีมีอายุ 
๓๕ ปีข้ึนไป 

- ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรค
ไข้หวัดสายพันธ์ใหม่  
โรคระบาด  
โรคตดิต่อ 
- ไม่มีจำนวนผู้ป่วย
เรื้อรังเพิ่มขึ้น 
- ปริมาณขยะและ
น้ำเสียถูกกำจดัด้วย
วีการที่ถูกต้อง 
- ผู้ที่มีอายุ ๓๕ ปี
ขึ้นไปไดร้ับการ 



ดาน/ยุทธศาสตร์ สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

    ตรวจสุขภาพทุกคน 
6) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่
ตามลำพัง และรับภาระ
ในการดูแลเด็ก 

 - ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ด ี

7) ผู้พิการไมไ่ด้รับ
ความช่วยเหลือใน
ดำรงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

- ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ดำรงชีวิตและทั่วถึง 

8) เยาวชนและวยัรุ่น
ติดเกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ 
เหล้า สาเสพติด และ
ท้องก่อนวัยอันสมควร     

 - เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- เยาวชนและวัยรุ่น
มีอนาคตที่ด ี

๖) ประชากรทีสู่บบุหรี่ 
จำนวน ๓๐๐ คน ดื่ม
สุรา จำนวน ๑๗๑ คน 

 - ประชาชนท่ีสูบ
บุหรี่และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา 

7) ประชาชนไมม่ีการ
วางแผนในการ
ดำเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดำเนินงานได้เอง 

8) ค่าแรงต่ำค่าครอง
ชีพสูงขาดแคลนการ
จ้างงาน 

 - ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่า
ครองชีพ มีการจ้าง
งานมากขึ้น 

9) ครัวเรือนมีรายได้
เฉลี่ยต่อปี ต่ำกว่า 
๓๐,๐๐๐ บาท   
จำนวน ๙ ครัวเรือน    

 - ประชาชนท่ีมี
รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตก
เกณฑ์มาตรฐาน
รายได ้

๔. ด้านการศึกษา 
 

๑) การศึกษาสื่อการ
เรียนการสอนด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมยัยัง
ไม่พอเพียง  และไม่
ทั่วถึง   
๒) โอกาสทางการ
ศึกษา เนื่องจาก
งบประมาณใน
การศึกษาสำหรับบาง 
ครัวเรือนท่ีมรีายได้น้อย 

- โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
ตำบล  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
พืน้ท่ีตำบล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนและเทคโน 
โลยีที่ทันสมัย และ
พอเพียง   
- เด็กนักเรียนมี
โอกาสได้รับ
การศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น มีงบประมาณ
ในการศึกษาเล่า
เรียน 

3) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณี  ยังคง
อยู่ ไม่ถูกลืมเลือน 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณี  ไมไ่ด้
รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและทั่วถึง 

- แหล่งท่องเที่ยว 
ประเพณีท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรม ใน
เขตพื้นท่ีตำบล 

- โบราณสถาน  
ได้รับการบูรณะและ
พัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว  
- ประเพณ ี
 
 



ดาน/ยุทธศาสตร์ สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

    วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นได้รับการ
ปลุกฝังและสืบทอด
ให้คนรุ่นใหม่สืบ
ต่อไป 
- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์
ชาวบ้าน เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชน
และประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ไม่ถูกลมืและคงอยู่
สืบไป 

5.ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1) มีปัญหาเกี่ยวป่าไม้
ถูกทำลายและถูกลัก
รอบตัดต้นไม้ในป่า
ชุมชน 

- ต้นไม ้ - พื้นที่ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

- ปัญหาเรื่องต้นไม้
ลดลง จดัหาต้นไม้
ปลูกทดแทนเพิ่ม
มากขึ้น   

2) มีปัญหาเรื่องขยะ
และน้ำเสียเพิม่มากข้ึน
ส่งกลิ่นเหม็นรำคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการ
และชุมชนในเขต
พื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

- ปัญหาขยะและน้ำ
เสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถกำจัดขยะ
และน้ำเสียเองได้
โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน  

๖. ด้านการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

๑) การเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารระหว่าง
องค์การบริหารส่วน
ตำบลกับประชาชนใน
เขตพื้นท่ีตำบลยังไม่
ทั่วถึง  
 

- ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่
บิดเบือนหรือรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไม่
ครบถ้วน ทำให้การ
สื่อสารต่อๆไปไม่ถูกต้อง  
 

- ประชาชนในเขต
พื้นที่ตำบล 

- เครื่องมือสื่อสาร 
เสียงตามสายจาก
องค์การบริหารส่วน
ตำบลถึงทุกหมู่บ้าน
ในเขตพื้นท่ีตำบล 
 

 ๓) การบริหารราชการ 
การพัฒนา ด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และใน 
 
 

- การขาดจิตสำนึกของ
ประชาชนท่ีจะปฏิบตัิ
ตามแนวนโยบายเพื่อ
การแก้ไขปัญหา ทำให้ 
 
 
 
 
 
 
 

 -  สร้างจิตสำนึก
ให้กับประชาชนเพื่อ
ร่วมกันแก้ไขปญัหา
ไม่เห็นแก่ประโยชน์  



ดาน/ยุทธศาสตร์ สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ด้านอื่นๆ ประชาชนยัง
ขาดความรู้ ความเข้าใจ 
และไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมือเท่าท่ีควร 

การบริหารราชการไม่
บรรลตุามวตัถุประสงค์
เท่าที่ควร 

 ส่วนตัว 

 
 

  



ส่วนที่  ๓ 
 
 

 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

สำนักงานปลัด 
และ 

กองคลัง 

อบต. 
ตูม 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

๒ ด้านเศรษฐกิจ 
 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

สำนักงานปลัด 

แผนงาน
การเกษตร 
แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

3 ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ   

กองการศึกษา 
 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

สำนักงานปลัด 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
แผนงาน
สาธารณสุข 

ด้านการดำเนินงาน
อ่ืนๆ  

แผนงานงบกลาง สำนักงานปลัด 
 

4 ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
 แผนงานศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

5 ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

สำนักงานปลัด 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 



ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

6 ด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

กองช่าง อบต. 
ตูม 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สำนักงานปลัด 

บริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัด 
กองคลัง 

แผนงานงบกลาง สำนักงานปลัด 
รวม 6 ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑๑ แผนงาน 4 สำนัก/กอง  

 



 
 

๓.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
         โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ยุทธศาสตร์
ชาต ิ๒๐ ป ี
(มี ๖ 
ยุทธศาสตร์) 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 

(มี ๑๐ 
ยุทธศาสตร์) 

 

( 
ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

(มี ๔ 
ยุทธศาสตร์) 

ยุทธสาตร์
จังหวัด 
(มี ๕ 

ยุทธศาสตร์) 
 

ยุทธสาตร์การ
พัฒนา อปท. 

(มี6 
ยุทธศาสตร์) 

 

ยุทธสาตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. ในเขต
จังหวัด 
(มี ๑๐ 

ยุทธศาสตร์ 
 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๑ 
 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๒ 
 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๓ 
 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๔ 
 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๕ 
 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๖ 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๐ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๙ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ 

 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๑ 
 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๒ 
 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๓ 
 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๔ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๙ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๐ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 

 

 



 

(ต่อ)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

ยุทธสาตร์การ
พัฒนา อปท. 

(มี 6
ยุทธศาสตร์) 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 

 

 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ 

 

 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๒ 

 

 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๙ 

 

 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๘ 

 

 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๗ 

 

 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๖ 

 

 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๔ 

 

 

 

เป้าประสงค์ท่ี 5
๕ 

 

 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๓ 

 

 

 

กลยุทธท่ี ๑ 
 

 

 

กลยุทธที่ ๒ 
 

 

 

กลยุทธที่ ๑๐ 
 

 

 

กลยุทธที่ ๙ 
 

 

 

กลยุทธที่ ๘ 
 

 

 

กลยุทธที่ ๗ 
 

 

 

กลยุทธที่ ๖ 
 

 

 

กลยุทธที่ ๕ 
 

 

 

กลยุทธที่ ๓ 
 

 

 

กลยุทธที่ ๔ 
 

 

แผนงาน 
(มี ๑๑
แผน) 

 

แผนงานที่ ๑ 
 

 

 

แผนงานที่ ๒ 
 

 

 

แผนงานที่ ๓ 
 

 

 

แผนงานที่ ๖ 
 

 

 

แผนงานที่ ๘ 
 

 

 

แผนงานที่ ๕ 
 

 

 

แผนงานที่ ๗ 
 

 

 

แผนงานที่ ๔ 
 

 

 

แผนงานที่ ๙ 
 

 

 

แผนงานที่ ๑๐ 
 

 

 

แผนงานที่ ๑๑ 
 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

 

จำนวน 
โครงการ 

 

จำนวน 
โครงการ 

 

จำนวน 
โครงการ 

 

จำนวน 
โครงการ 

 

จำนวน 
โครงการ 

 

จำนวน 
โครงการ 

 

จำนวน 
โครงการ 

 

จำนวน 
โครงการ 

 

จำนวน 
โครงการ 

 

จำนวน 
โครงการ 

 

จำนวน 
โครงการ 



 

๓.๔ แผนผังยุทธศาสตร์   (Strategy Map) 
 

 

 

 

 

  

 

     

   

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

“เป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง” วิสัยทัศน ์

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 

๑. ด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

๒. ด้านเศรษฐกิจ ๓. ด้านการพัฒนา
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

๔. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 

๕. ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

๖. ด้านการบริหาร
จัดการบา้นเมืองที่ด ี

๑. การพัฒนาและ
บำรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆให้มี
ความสะดวก 
ม่ันคง แข็งแรง 
 

๒. การพัฒนาเพื่อให้
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี มีศักยภาพ 
มีความรู้ มีรายได้
เพียงพอ สามารถ
พึ่งตนเองได้ 
 

๓ การพัฒนาเด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และประชาชนท่ัวไป
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

๔. การพัฒนา
การศกึษาเพือ่
มุ่งเนน้ให้เดก็ 
เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมี
คุณภาพสูงขึ้น 
 

๕. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดลอ้ม การ
กำจัดขยะสิง่ปฏิกูล
มูลฝอย และเพิ่ม
พื้นที่ป่าสีเขียว 
 

๖. การพัฒนาเพื่อ
มุ่งเน้นการบริหาร
จัดการแบบบูรณา
การและการมีส่วน
ร่วม 
 

๑.ด้านการได้รับ
บริการด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน
ให้มีความสะดวก
และรวดเร็ว 

 

๒. ประชาชนมีอาชีพ
เสริม มีรายได้
เพียงพอ สามารถ
พึ่งตนเองได้ คอรบ
ครัวอบอุ่น 

 

๕. มลภาวะและ
สิ่งแวดล้อมไม่เป็น
พิษ ทำใหห้มู่บ้าน
น่าอยู ่

 

๔. เด็กและเยาวชน
ได้รับการส่งเสรมิ
และการพัฒนาด้าน
การศกึษาอย่าง
ทั่วถึง 

 

๓.  ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยสูง 

 

๖.การบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี
และมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน  

กลยทุธที ๒ 

 

แผนงานที่ ๑ 

 

กลยทุธที่ ๓ 

 

กลยุทธที ่๗ 

 

กลยทุธที่ ๖ 

 

กลยทุธที่ ๕ 

 

กลยทุธที่ ๔ 

 

กลยทุธที่๑ 

 

กลยุทธที ่๑๒ กลยทุธที่๑๑ 

 

กลยทุธที่๑๐ 

 

กลยทุธที่ ๙ 

 

กลยทุธที่ ๘ 

 

แผนงานที่ ๒ 

 

แผนงานที่ ๕ 

 

แผนงานที่ ๔ 

 

แผนงานที่ ๓ 

 

แผนงานที่ ๙ 

 

แผนงานที่ ๘ 

 

แผนงานที่ ๗ 

 

แผนงานที่ ๖ 

 

แผนงานที่ ๑๐ 

 

แผนงานที่ ๑๑ 

 



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

๑) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 24 7,179,000 20 7,621,000 44 20,582,000 55 30,853,400 50 28,528,000 201 94,763,400   

  ๑.๒ แผนงานบริหารท่ัวไป 2 700,000 6 2,010,000 8 20,345,000 5 19,400,000 5 19,400,000 26 61,855,000   

  1.3 แผนงานการศึกษา 6 2,080,000 7 2,120,000 10 2,820,000 9 2,900,000 6 1,700,000 38 11,520,000   

รวม 32 9,959,000 36 11,751,000 62 43,747,000 69 53,153,400 61 49,628,000 265 168,238,400 

๒) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
  ๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 1 50,000 1 50,000 4 250,000 4 250,000 4 250,000 14 850,000  
ของชุมชน
  ๒.๒ แผนงานการเกษตร 10 495,200 10 495,200 10 495,200 10 495,200 10 495,200 50 2,476,000  

  2.3 แผนงานบิหารงาท่ัวไป 1 200,000 1 200,000 2 250,000 2 250,000 2 250,000 8 1,150,000  

รวม 12 745,200 12 745,200 16 995,200 16 995,200 16 995,200 72 4,476,000  

๓) ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต
  ๓.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ 5 900,000 5 900,000 5 900,000 5 900,000 5 900,000 25 4,500,000     

นันทนาการ
  3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 380,000 4 380,000 4 380,000 4 380,000 4 380,000 20 1,900,000     

  3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 8 3,540,000 10 3,610,000 10 3,610,000 10 3,610,000 10 3,610,000 48 7,150,000     

ของชุมชน
  3.4 แผนงานงบกลาง 6 11,530,000 6 12,730,000 6 13,839,600 6 15,759,600 6 17,679,600 30 71,538,800   

  3.5 แผนงานสาธารณสุข 9 1,900,000 10 2,220,000 12 2,252,000 12 2,252,000 12 2,252,000 55 10,876,000   

รวม ๔ ปี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5

แบบ ผ.01



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

  3.6 แผนงานการรักษาความสงบ 11 670,000 11 670,000 14 820,000 14 820,000 14 820,000 64 3,900,000     

ภายใน
รวม 43 18,920,000 46 20,510,000 51 21,801,600 51 23,721,600 51 25,641,600 242 99,864,800   

4) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
 ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
  4.1 แผนงานการศึกษา 12 6,930,000 14 7,480,000 13 7,830,000 14 8,350,000 13 7,850,000 64 38,470,000   

  4.2 แผนการศาสนาวัฒนธรรมและ 8 840,000 8 840,000 9 1,040,000 9 1,040,000 9 1,050,000 43 4,810,000  

นันทนาการ
รวม 20 7,770,000 22 8,320,000 22 8,870,000 23 9,390,000 22 8,900,000 107 43,280,000   

5) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
  5.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 9 1,230,000 9 1,230,000 11 1,380,000 11 1,380,000 11 1,380,000 51 6,600,000  

ของชุมชน
รวม 9 1,230,000 9 1,230,000 11 1,380,000 11 1,380,000 11 1,380,000 51 6,600,000  

6) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี
  6.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 2 150,000 3 250,000 4 350,000 4 350,000 4 350,000 17 1,450,000  

  6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 4 1,270,000 4 1,270,000 4 1,270,000 4 1,270,000 4 1,270,000 20 6,350,000  

ของชุมชน
  6.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 14 4,175,000 14 5,075,000 14 5,075,000 14 5,075,000 14 5,075,000 70 24,475,000  

  6.4 แผนงานงบกลาง 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000  

รวม 21 5,695,000 22 6,695,000 23 6,795,000 23 6,795,000 23 6,795,000 112 32,775,000   

รวมท้ังส้ิน 136 42,949,200 145 49,251,200 184 83,588,800 193 95,435,200 184 93,339,800 849 365,964,200 

รวม ๔ ปีปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5



แบบ ผ.02

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงการพ้ืนฐาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน สายท่ี 1 สายเช่ือม ทล. 2072 164676 160,000 ถนน มีถนนคสล. กองช่าง
คสล.หมู่ท่ี 1 สามารถสัญจร กว้าง 6 เมตร 819930 คสล. ท่ีประชาชน

ไป– มาได้สะดวก ยาว 39 เมตร 164502 จ านวน สามารถสัญจร
หนา 0.15 เมตร 819942 1 เส้น ไป-มา ได้
 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า สะดวก
234 ตร.ม.
สายท่ี 2 สายบ้านผู้ช่วยสมพงษ์ 1625430 260,000 ถนน
กว้าง 3 เมตร 819721 คสล.
 ยาว 128 เมตร หนา 1625584 จ านวน 
หนา 0.15 เมตร 819761 1 เส้น
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
384 ตร.ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
สายท่ี3บ้านประจวบ 14.68  -  - 200,000 400,000 400,000   ถนน
พันธ์ไม้-แยกวิทยาลัย 101.9751 คสล.
กว้าง 4 เมตร 14.67694 จ านวน 
ยาว 356 เมตร หนา 101.9745 1 เส้น
0.15 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกเฉล่ียข้างละ
0.50 เมตร
สายท่ี4หลังวิทยาลัยเทคนิค14.67691 0  -  -  - 820,000 820,000   ถนน
นายเสน่ห์หอพัก 101.9745 คสล.
กว้าง 5 เมตร 14.6774 จ านวน 
ยาว 455 เมตร 101.9703 1 เส้น
หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
เฉล่ียข้างละ 1 เมตร
สายท่ี5คลองวัด-ป่าปะคาบ 14.68767  -  -  - 200,000 283,000   ถนน
กว้าง 3 เมตร 101.9694 คสล.
ยาว 230 เมตร 14.6877 จ านวน 
หนา 0.15 เมตร 101.9672 1 เส้น
ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
เฉล่ียข้างละ0.20 เมตร

2 โครงการก่อสร้างเข่ือน เพ่ือป้องกันการ บริเวณหน้าบ้าน 14.687726  -  -  - 900,000 1,000,000 1 แห่ง ป้องกันการ กองช่าง
กันตล่ิงพัง หมู่ท่ี 1 พังทลายของริม ประจวบฟาร์ม 101.97081 พังทลายของ

ล าห้วยล าพระ ขนาดสูง 4 เมตร 14.686909 ริมล าห้วย
เพลิง ยาว 100 เมตร 101.97011 ล าพระเพลิง

ลาดเอียด 1:1

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการก่อสร้างท่อ เพ่ือให้การระบาย สายบ้านสาวัตรยอด 14.68186 370,000 ท่อ การระบายน้ า กองช่าง
ระบายน้ า หมูท่ี 1 น้ าท่ีท่วมขังไหล วางท่อระบายน้ าคสล. 101.9731 ระบาย ท่ีท่วมขังมี

สะดวก Ø 0.50 เมตร 14.68126 จ านวน ประสิทธิภาพ
ยาวรวม 150 เมตร 101.9735 1 แห่ง เพ่ิมข้ึน
พร้อมบ่อพักจ านวน
16 บ่อ

4 โครงการก่อสร้างท่อ เพ่ือให้การระบาย บริเวณศาลปู่ตา 14.68354 280,000   ท่อลอด การระบายน้ า กองช่าง
ลอดใต้ผิวจราจร น้ าท่ีท่วมขังไหล วางท่อระบายน้ าคสล. 101.9696 ลอดใต้ ท่ีท่วมขังมี
หมู่ท่ี 1 สะดวก Ø 0.50 เมตร ยาว 14.68361 ผิวจรา ประสิทธิภาพ

รวม 140 เมตร พร้อม 101.96964 0 จร เพ่ิมข้ึน
บ่อจ านวน 15 บ่อ จ านวน

1 แห่ง

5 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน สายบ้านนายก๊ัก 14.68029 224,000 ถนน มีถนนหินคลุก กองช่าง
คสล. หมู่ท่ี 1 สามารถสัญจร ดวงทองด า 101.9731 หินคลุก ท่ีประชาชน

ไป– มาได้สะดวก กว้าง 4 เมตร 14.67953 จ านวน สามารถสัญจร
ยาว 83 เมตร 101.973 1 เส้น ไป-มา ได้
หนา 0.15 เมตร สะดวก

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน สายท่ี1ข้างโรงสีนายเกียรติ 14.67337 250,000 ถนน มีถนนหินคลุก กองช่าง
หินคลุก หมู่ท่ี 2 สามารถสัญจร นาคจะโปะ 101.9846 หินคลุก ท่ีประชาชน

ไป– มาได้สะดวก กว้าง 4 เมตร 14.67019 จ านวน สามารถสัญจร
ยาว 385 เมตร 101.984 1 เส้น ไป-มา ได้
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร สะดวก
สายท่ี 2 จากบ้านพรหมราช - 1625449 200,000 200,000 225,000 225,000 225,000 ถนน
 (เลียบเหมืองบุงา) 821117 หินคลุก
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 162979 จ านวน 
 ยาว 2000 เมตร 822294 1 เส้น

7 โครงการถนนคสล. เพ่ือให้ประชาชน สายโนนวังหิน-หนอง 14.66467 2,800,000   2,800,000    2,800,000   ถนน มีถนนคสล. กองช่าง
หมู่ท่ี 2 สามารถสัญจร ปรือ กว้าง 6 เมตร 101.9823 คสล. ท่ีประชาชน

ไป– มาได้สะดวก ยาว 2,000เมตร 14.65435 จ านวน สามารถสัญจร
หนา 0.15 เมตร 1 เส้น ไป-มา ได้
ไหล่ทางหินคลุกกว้าง สะดวก
เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

8 ซ่อมสร้างไหล่ทาง เพ่ือให้ประชาชน สายบ้านนายหลอด 14.67835 15,000   ถนน มีถนนคสล. กองช่าง
ถนนคอนกรีต หมู่ท่ี 2 สามารถสัญจร ค าทะลุง 1.02E+08 คสล. ท่ีประชาชน

ไป– มาได้สะดวก กว้าง 0.50 เมตร 14.67819 จ านวน สามารถสัญจร
สูงเฉล่ีย 0.20 เมตร 101.9846 1 เส้น ไป-มา ได้
ยาว 15 เมตร พร้อม สะดวก
บดอัดไหล่ทางด้วย
หินคลุกกว้าง 30 เมตร
หนา 0.15 เมตร

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้การระบาย สาย คุ้มดอนอ้ายโทน 1624870 200,000 ราง การระบายน้ า กองช่าง

รางระบายน้ า หมู่ท่ี 2 น้ าท่ีท่วมขังไหล กว้าง 0.30 เมตร 821364 ระบายน้ า ท่ีท่วมขังมี
สะดวก ยาว 89 เมตร 1624806 จ านวน ประสิทธิภาพ

ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร 821395 1 แห่ง เพ่ิมข้ึน
หนา 0.10 เมตร
พร้อมฝาปิด คสล. 
หนา 0.10 เมตร

10 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้การระบาย สาย1บ้านนายบุญเก้ือ 1623799 190,000 ราง การระบายน้ า กองช่าง
รางระบายน้ า หมู่ท่ี 3 น้ าท่ีท่วมขังไหล ติดถนนลาดยางทางข้ึน 818585 ระบายน้ า ท่ีท่วมขังมี

สะดวก วัดคลองตะคร้อกว้าง จ านวน ประสิทธิภาพ
0.30 เมตร ยาว85 ม. 1623885 1 แห่ง เพ่ิมข้ึน
ลึกเฉล่ีย0.50 เมตร 818614
หนา0.10 ม.พร้อม
ฝาปิดคสล.หนา0.10ม.
สาย2บ้านนายอรุณ 14.6768  -  - 500,000  -  - ราง
พะวันพรมราช 101.9601 ระบายน้ า
รางระบายน้ าคสล. 14.67717 จ านวน
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 101.9588 1 แห่ง
ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร
ยาว 100 เมตร และ
วางท่อระบายน้ าคสล.
ขนาด Ø 0.40 เมตร
จ านวน 12ท่อน

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 โครงการถนนคสล. เพ่ือให้ประชาชน สายท่ี 1 บ้าน ส.อบต อดุลย์ 1624480 265,000 ถนน มีถนนคสล. กองช่าง

หมู่ท่ี 3 สามารถสัญจร กว้าง 4 เมตร 818809 คสล. ท่ีประชาชน
ไป– มาได้สะดวก  ยาว 100 เมตร 1624347 จ านวน สามารถสัญจร

 หนา 0.15 เมตร 818849 1 เส้น ไป-มา ได้
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า สะดวก
400 ตร.ม.
สายท่ี2บ้านนายยวน 14.66984 52,500   ถนน
จอเกาะ 101.9585 คสล.
กว้าง 3 เมตร 14.66942 0 จ านวน 
ยาว 25 เมตร 101.9585 1 เส้น
หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย
0.30 เมตร หนาเฉล่ีย
0.15 เมตร
สายท่ี 3 บ้านนายจรัญ 1624682 135,000 ถนน
กว้าง 4 เมตร 818761 คสล.
ยาว 50 เมตร 1624724 จ านวน 
หนา 0.15 เมตร 818774 1 เส้น
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
180 ตร.ม.

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน สายท่ี1บ้านนายจรัญไป 14.66416 480,000 ถนน มีถนนหินคลุก กองช่าง
หินคลุก หมู่ท่ี 3 สามารถสัญจร ฟาร์มพรมราช 6 101.9269 หินคลุก ท่ีประชาชน

ไป– มาได้สะดวก กว้าง 4 เมตร 14.66898 จ านวน สามารถสัญจร
ยาว 800 เมตร 101.9592 1 เส้น ไป-มา ได้
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร สะดวก
พร้อมวางท่อคลส. Ø
0.60 เมตร 
 จ านวน 6 ท่อน

สายท่ี2ไปบ้านนายปิยะราช14.67419 0 120,000 ถนน
กว้าง 4 เมตร 101.9612 หินคลุก
ยาว 200 เมตร 14.6727 จ านวน 
หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร 101.9607 1 เส้น
สายท่ี3อู่ช่างหลวยไป 14.68666 240,000   ถนน
หินดาด 101.9538 หินคลุก
กว้าง 4 เมตร 14.67317 จ านวน 
ยาว 400 เมตร 101.953 1 เส้น
หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร 

สายท่ี4บ้านนายสาย 14.67148 0 130,000   ถนน
กว้าง 3 เมตร 101.9568 หินคลุก
ยาว 290 เมตร 14.66925 จ านวน 
หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร 101.9563 1 เส้น

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการปรับปรุง เพ่ือมีสถานท่ี รอบสระหนองปลิง 14.67551 400,000 400,000   มีพ้ืนท่ี ประชาชนมี กองช่าง
ภูมิทัศน์ หมู่ท่ี 3 พักผ่อนและออก พ้ืนท่ียาวรวมสระน้ า 101.9588 พักผ่อน สถานท่ีพัก

ก าลังกาย 445 เมตร พ้ืนท่ีกว้าง และ ผ่อนและออก
เฉล่ีย 8 เมตร ออกก าลัง ก าลังกาย

กาย
จ านวน 
1 แห่ง

14 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้การระบาย สายจากห้วยล าพระเพลิง 14.68867 550,000 550,000 ราง การระบายน้ า กองช่าง
รางระบายน้ า หมู่ท่ี4 น้ าท่ีท่วมขังไหล ถึงบ้านยายฉัตร 101.9583 ระบายน้ า ท่ีท่วมขังมี

สะดวก กว้าง 0.40 เมตร 14.69079 จ านวน ประสิทธิภาพ
ยาว 255 เมตร 1.02E+08 1 แห่ง เพ่ิมข้ึน
ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร ตาม
มาตรฐานกรมการ
ปกครองกระทรวง
มหาดไทยเลขท่ี ท2-13

15 โครงการวางท่อ เพ่ือให้การระบาย สายข้างบ้านนายสง่า 14.69336 173,000   ท่อ การระบายน้ า กองช่าง
ระบายน้ า หมู่ท่ี 4 น้ าท่ีท่วมขังไหล ถึงห้วยล าพระเพลิง 101.9575 ระบาย ท่ีท่วมขังมี

สะดวก ว่างท่อคสล.มอกช้ัน 3 14.69321 จ านวน ประสิทธิภาพ
Ø 0.40 เมตร พร้อม 101.9572 1 แห่ง เพ่ิมข้ึน
บ่อพักคสล.จ านวน
8 บ่อ ระยะยาวรวม
75 เมตร ตามมาตรฐาน

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทยท่ี
ท2-13

16 โครงการถนนคสล. เพ่ือให้ประชาชน สายบ้านยายหอม- 14.69383 350,000 350,000 490,000 490,000 490,000   ถนน มีถนนคสล. กองช่าง
หมู่ท่ี 4 สามารถสัญจร เขตต าบลสุขเกษม 101.9565 คสล. ท่ีประชาชน

ไป– มาได้สะดวก กว้าง 3.50 เมตร 14.69219 จ านวน สามารถสัญจร
ยาว 600 เมตร 101.9518 1 เส้น ไป-มา ได้
หนา 0.15 เมตร ไหล่ สะดวก
ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย
ข้างละ 0.30 เมตร 

17 ซ่อมแซมถนนคสล. เพ่ือให้ประชาชน ขนาดพ้ืนท่ีคอนกรีต 14.68866 0 217,500 ถนน มีถนนคสล. กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน สามารถสัญจร ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. 101.9583 คสล. ท่ีประชาชน
หมู่ท่ี 4 ไป– มาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร 14.69619 จ านวน สามารถสัญจร

101.9577 1 เส้น ไป-มา ได้
สะดวก

18 ซ่อมแซมสะพานไม้ เพ่ือให้ประชาชน สายบ้านยายหอม 14.6936 100,000   สะพานไม้ มีสะพานไม้ กองช่าง
หมู่ท่ี 4 สามารถสัญจร ขนาดสะพานเดิมกว้าง 101.9572 จ านวน ท่ีประชาชน

ไป– มาได้สะดวก 3 เมตร ยาว 21 เมตร 14.69363 1 แห่ง สามารถสัญจร
101.9571 ไป-มา ได้

สะดวก

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 โครงการดาดเหมือง สายนาพ่ีโพด-โรงเรียน 90,000   เหมือง กองช่าง
คอนกรีตเจ้าคุณ วังวารีวน จ านวน
หมู่ท่ี 4 ขนาดกว้าง 2 เมตร 1 แห่ง

ลึกเฉล่ีย 0.80 เมตร
หนา 0.07 เมตร
ยาว 90 เมตร 
ลาดเอียด 1:1

20 โครงการถนนคสล. เพ่ือให้ประชาชน สายท่ี1ป่าปะคาบ- 14.68855 360,000 300,000 250,000 250,000 250,000   ถนน มีถนนคสล. กองช่าง
หมู่ท่ี 5 สามารถสัญจร คลองวัด 101.965 คสล. ท่ีประชาชน

ไป– มาได้สะดวก กว้าง 3 เมตร 14.68770 0 จ านวน สามารถสัญจร
ยาวรวม 360 เมตร 101.9672 1 เส้น ไป-มา ได้
หนา 0.15 เมตร ไหล่ สะดวก
ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย
ข้างละ 0.30 เมตร
สายท่ี 2 ซอยบ้านนางวารินทร์ 1626180 40,000 ถนน
 ตริตรอง 819259 คสล.
กว้าง 3 เมตร ยาว 20 เมตร 162235 จ านวน 
ยาว 20 เมตร 819261 1 เส้น
หนา 0.15 เมตร
 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม.

สายท่ี3บ้านผู้ช่วยนรินทร์ 14.68896  -  - 500,000 500,000 500,000   ถนน
ไปวัดคลองวัฒนา 101.9611 คสล.
กว้าง 3 เมตร 14.68361 0 จ านวน 
ยาว 725 เมตร 101.96328

1 เส้น

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ไหล่ทางหินคลุกเฉล่ีย
ข้างละ 0.30 เมตร

21 โครงการวางท่อ เพ่ือให้การระบาย สายกลางบ้านจากบ้าน 14.68334  -  - 600,000 600,000 600,000   ท่อ การระบายน้ า กองช่าง
ระบายน้ า หมู่ท่ี 5 น้ าท่ีท่วมขังไหล ครูกนกวรรณถึงสะพาน 101.9577 ระบาย ท่ีท่วมขังมี

สะดวก สะแกงาม 14.68855 0 จ านวน ประสิทธิภาพ
วางท่อคสล.มอก.ช้ัน 3 101.9583 1 แห่ง เพ่ิมข้ึน
Ø 0.60 เมตร ยาวรวม
560 เมตร พร้อมบ่อพัก
น้ า คสล.จ านวน57 บ่อ

22 โครงการขุดลอกเหมืองเพ่ือส่งน้ าการ จากโรงสีสมหวังไป 14.6927  -  -  - 200,000 200,000   เหมือง ส่งน้ าเพ่ือการ กองช่าง
หมู่ท่ี 5 เกษตร นานางเต้ีย 101.9655 ส่งน้ า เกษตร

ขนาดกว้างเฉล่ีย3 เมตร 14.69088 จ านวน
ลึกเฉล่ีย 1 เมตร 101.9695 1 แห่ง
ลาดเอียด 1:1
ยาวรวม 980 เมตร
พร้อมวางท่อคสล.มอก.
ช้ัน3Ø 1 เมตร
จ านวน 40 ท่อน

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
23 โครงการก่อสร้างราง เพ่ือให้การระบาย สายท่ี 1 บ้านนางนุช 170,000 ราง การระบายน้ า กองช่าง

ระบายน้ า หมู่ท่ี 6 น้ าท่ีท่วมขังไหล ถึงบ้านนายประเสริฐ ระบายน้ า ท่ีท่วมขังมี
สะดวก ทิพย์สระน้อย จ านวน ประสิทธิภาพ

กว้าง 0.40 เมตร 1 แห่ง เพ่ิมข้ึน
ยาว 77 ม ลึก 0.50 ม.
หนา 0.10 เมตรพร้อม
ฝาปิด คสล.หนา0.10ม.
สายท่ี2บ้านนายสมเกียรติ 152,000 ราง
อยู่พรมราช ถึงบ้าน ระบายน้ า
นายประเสริฐ จ านวน
ทิพย์สระน้อย 1 แห่ง
กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 69 ม.ลึก0.50 ม. 
หนา0.10 เมตรพร้อม
ฝาปิดคสล.หนา0.10 ม.

24 โครงการถนนคสล. เพ่ือให้ประชาชน สายท่ี 1 แยกถนนชล 1626538 400,000 400,000 400,000 180,000 ถนน มีถนนคสล. กองช่าง
หมู่ท่ี 6 สามารถสัญจร ประทาน-บุพระเมืองไป 819881 คสล. ท่ีประชาชน

ไป– มาได้สะดวก บ้านคลองวัดกว้าง 4 ม. 1626024 จ านวน สามารถสัญจร
ยาว 522 เมตร 819816 1 เส้น ไป-มา ได้
 หนา0.15 เมตร สะดวก
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,088 ตร.ม.

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
สายท่ี 2 สายบ้าน 110,000 ถนน
นายสุทิน เกษียรพรมราช คสล.
กว้าง 4 เมตร จ านวน 
ยาว40 เมตร 1 เส้น
 หนา0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
160 ตร.ม.
สายท่ี 3 หลังบ้าน 1626279 100,000 ถนน
นางปนัดดา วิทยาพร 820276 คสล.
 ถึงบ้านนางจันทร์ 1626288 จ านวน 
ขวางพรมราชกว้าง4 ม. 820312 1 เส้น
ยาว 36 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
144 ตร.ม.
สายท่ี 4 ถนนเลียบ 1626599 700,000 700,000 700,000 550,000 ถนน
คลองชลประทาน 820105 คสล.
น้ าตกแยกคลอกลึก 1626857 จ านวน 
ถึงน้ ามุด กว้าง 4 เมตร 821378 1 เส้น
ยาว 1,000 ม. 
หนา0.15 ม.หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า4,000ตร.ม.

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
สายท่ี5บ้านพ่ีจุล
กว้าง 4 เมตร 14.69068 293,000 ถนน
ยาว 110 เมตร 101.9698 คสล.
หนา 0.15 เมตร 14.69106 จ านวน 

101.9707 1 เส้น

สายท่ี6บ้านนางจัด กายตะขบ14.6928 31,500 ถนน
กว้าง 3 เมตร 101.9714 คสล.
ยาว 15 เมตร 14.69298 จ านวน 
หนา 0.15 เมตร 101.9716 1 เส้น
ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
เฉล่ียข้างละ 0.20 ม.
สายท่ี7บ้านนางจอง 14.69255 32,000   ถนน
กว้าง 3 เมตร 101.9708 คสล.
ยาว 15 เมตร 14.69258 จ านวน 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 1.02E+08 1 เส้น
สายท่ี8บ้านนายปรีชา 14.69241 72,000   ถนน
สวนจะบก 101.9707 คสล.
กว้าง 3 เมตร 14.69213 จ านวน 
ยาว 34 เมตร 101.9707 1 เส้น
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
สายท่ี 9ถนนหน้าบ้าน 1626338 47,000   ถนน
นายสมพงษ์ถึงบ้าน 820360 คสล.
นางละเอียด 1626336 จ านวน 
กว้าง 4 เมตร 820376 1 เส้น
ยาว 17 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

25 โครงการก่อสร้าง สายท่ี10บ้านนายประเสริฐ รางระบาย กองช่าง
รางระบายน้ า หมู่ท่ี6 กว้าง0.40ม.ยาว 162 ม. 1626477 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 น้ า

หนา0.15ม. ลึก0.30ม. 820255 คสล.
 พร้อมฝาปิด คสล. 1626374 จ านวน 

820224 1 เส้น

26 ดาดเหมืองคอนกรีต สายโค้งต้นจานถึงคลอง 14.69359 350,000 350,000 เหมือง กองช่าง
หมู่ท่ี 6 ลึก 101.9659 จ านวน

กว้างเฉล่ีย 2 เมตร 14.69416 1 แห่ง
ลึกเฉล่ีย 0.70 เมตร 101.9712
หนา 0.07 เมตร
ลาดเอียง 1:1 ยาว
747 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล. Ø
1 เมตร  จ านวน
60 ท่อน

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
27 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชน สายท่ี1หลังวัดโพธ์ิเมือง 14.69936 250,000 ถนน มีถนนหินคลุก กองช่าง

หมู่ท่ี  6 สามารถสัญจร สามัคคี 101.9799 หินคลุก ท่ีประชาชน
ไป– มาได้สะดวก กว้าง 4 เมตร 14.69883 จ านวน สามารถสัญจร

ยาว 420 เมตร 101.9774 1 เส้น ไป-มา ได้
หนา 0.15 เมตร สะดวก
สายท่ี2โค้งต้นจานถึงนา14.70063 200,000 200,000 ถนน
นางปราณี 101.9805 หินคลุก
กว้าง 3 เมตร 14.70311 จ านวน 
ยาว 663 เมตร 101.9723 1 เส้น
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
สายท่ี3ทุ่งซ่าน 14.70063 200,000 200,000 ถนน
กว้าง 3 เมตร 101.9805 หินคลุก
ยาว 1,000 เมตร 14.70311 จ านวน 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 101.9723 1 เส้น

28 โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชน สายคลองลึก บริเวณท่ีนาย 14.6964 166,000 กองช่าง

ถนนคสล. สามารถสัญจร เหมือน ขวดพรมราช 101.972
หมู่ท่ี 6 ไป– มาได้สะดวก กว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร 14.6967

หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี 101.973
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 240

ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก

กว้างข้างละ 0.20 เมตร 

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
29 โครงการถนนคสล. เพ่ือให้ประชาชน สายท่ี 1 ไปทุ่ง 1627206 400,000 320,000 210,000   ถนน มีถนนคสล. กองช่าง

หมู่ท่ี 7 สามารถสัญจร กว้าง 3  เมตร 817727 คสล. ท่ีประชาชน
ไป– มาได้สะดวก ยาว 360 เมตร 1627371 จ านวน สามารถสัญจร

หนา0.15 เมตร หรือ 817721 1 เส้น ไป-มา ได้
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า สะดวก
1,080 ตร.ม.
สายท่ี2ไปสวนนายสกล 14.70061 120,000 ถนน
ขนาดกว้าง  3 เมตร 101.9503 คสล.
ยาว 57 ม.ไหล่ทาง 14.70096 จ านวน 
หินคลุกกว้างเฉล่ียข้าง 101.9503 1 เส้น
ละ  0.20 ม.
สายท่ี3บริเวณสวนนางนิด 14. 699361 56,000 ถนน
ร้ือถอนถนน คสล. 101.9496 คสล.
เดิมและก่อสร้างใหม่ 14.6995 จ านวน 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. 101.949 1 เส้น
ยาว 25 ม.หนา 0.5 ม.
ไหล่าทางหินคลุก
กว้างเฉล่ียข้างละ0.50ม.

30 ซ่อมสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชน คอสะพานบล๊อกคอนเวิสท์ 14.6978 20,000 ถนน มีถนนคสล. กองช่าง
หมู่ท่ี 7 สามารถสัญจร ร้ือถอนถนน คสล. 101.9527 คสล. ท่ีประชาชน

ไป– มาได้สะดวก เดิมและก่อสร้างใหม่ 14.69776 จ านวน สามารถสัญจร
ขนาดกว้าง 5 เมตร 101.9527 1 เส้น ไป-มา ได้
ยาว 5 เมตร สะดวก
หนา 0.15 เมตร ไหล่

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย
ข้างละ 0.20 เมตร

31 ปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือการเกษตรและ บริเวณศาลา SML 14.69881 150,000 ประตู มีประตูระบาย กองช่าง
ประตูระบายน้ า บรรเทาอุทกภัย ประตูระบายน้ า 101.9496 ระบายน้ า น้ า
 หมู่ท่ี 7 บานเหล็กบานหมุนยก จ านวน

จ านวน 2 ชุด 1 แห่ง
32 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน สายนานางป่ิน 14.70066 75,000 ถนน มีถนนหินคลุก กองช่าง

ถนนหินคลุก หมู่ท่ี  7 สามารถสัญจร กว้าง 2 เมตร 101.9448 หินคลุก ท่ีประชาชน
ไป– มาได้สะดวก ยาว 250 เมตร 14698870 จ านวน สามารถสัญจร

หนา 0.15 เมตร 101.9444 1 เส้น ไป-มา ได้

33 โครงการถนนคสล. เพ่ือให้ประชาชน สายท่ี1หนองไอ้เหลไปเมรุ 14.6814 300,000   300,000   230,000 220,000 220,000 ถนน มีถนนคสล. กองช่าง
หมู่ท่ี 8 สามารถสัญจร ขนาดกว้าง  4 เมตร 101.977 คสล. ท่ีประชาชน

ไป– มาได้สะดวก ยาว 240 เมตร 14.97941 จ านวน สามารถสัญจร
หนา 0.15 เมตร 101.9761 1 เส้น ไป-มา ได้
ไหล่ทางหินคลุกกว้าง สะดวก
เฉล่ียช้างละ 0.50 เมตร
สายท่ี2บ้านนางแตงไทย14. 681418 78,000 ถนน
ขนาดกว้าง  3  เมตร 101.9824 คสล.
ยาว 37 เมตร 14.68118 จ านวน 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ 101.9825 1 เส้น
ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย
ข้างละ  0.30 เมตร

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

สายท่ี3บ้านนางขุ่ม 14.68189 63,000   ถนน
กว้าง 3 เมตร 101.9805 คสล.
ยาว 30 เมตร 14.68188 จ านวน 
.หนา 0.15 เมตรไหล่ 101.9808 1 เส้น
ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย
ข้างละ  0.20 เมตร
สายท่ี3บ้านนางไข่ 14.68212 60,900   ถนน
กว้าง 3  เมตร 101.9805 คสล.
ยาว 29 เมตร 14.6821 จ านวน 
หนา 0.15 เมตรไหล่ 101.9808 1 เส้น
ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย
ข้างละ  0.20 เมตร
สายท่ี5บ้านนายไก่ 14.68144 160,000 ถนน
กว้าง 3  เมตร 101.9825 คสล.
 ยาว 73 เมตร 14.68163 จ านวน 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ 101.983 1 เส้น
ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย
ข้างละ  0.20 เมตร

34 โครงการก่อสร้างผนัง เพ่ือป้องกันท่ีเกิด สระวัดพรหมราช 14.67959 3,900,000 3,900,000 3,900,000 ผนังกัน ป้องกันท่ีเกิด กองช่าง
กันตลิงพัง หมู่ท่ี 8 ความเสียหายจาก ขนาดสูง 4.50 เมตร 101.9788 ตล่ิงพัง ความเสียหาย

การกัดเซาะของน้ า ลาดเอียง 1 : 1 14.68142 จ านวน จากการกัด
ยาว 780 เมตร 101.9789 1 แห่ง เซาะของน้ า

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

35 โครงการก่อสร้าง เพ่ือระบายน้ า สระวัดพรหมราช 14.67951 290,000 ท่อลอด ระบายน้ า กองช่าง
ท่อลอดเหล่ียม หมู่ท่ี8 ท่อเหล่ียมส าเร็จ 101.9788 เหล่ียม

ขนาดกว้าง 1.20 เมตร 14.67957 จ านวน 
สูง 1.20 เมตร 101.9788 1 แห่ง
ยาว 23 เมตร 
จ านวน 2  ช่อง

36 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชน ภายในหมู่บ้าน ถนน 14. 680028 200,000 200,000 200,000 ถนน มีถนนลาดยาง กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน สามารถสัญจร ลาดยางจ านวน 2 เส้น 101.9828 ลาดยาง ท่ีประชาชน
หมู่ท่ี 8 ไป– มาได้สะดวก ทาง ท าการซ่อมเป็น 14.68427 จ านวน สามารถสัญจร

ช่วงเฉพาะพ้ืนท่ีเกิด 101.9812 2 เส้น ไป-มา ได้
ความเสียหาย สะดวก

37 ซ่อมแซมเหมือง เพ่ือบ ารุงรักษา บริเวณเหมืองบุงา  14. 682188 30,000   เหมือง มีน้ าท าการ กองช่าง
ดาดคอนกรีตบุงา ระบบส่งน้ า ผนังและพ้ืนเหมืองเดิม 101.9773 จ านวน เกษตร
หมู่ท่ี 8 การเกษตร ยาว 30 ม. หนา 0.07 ม.14.68335 1 แห่ง

101.9807

38 โครงการถนนคสล. เพ่ือให้ประชาชน สายท่ี1ข้างบ้านนางเรไร 1625732 300,000 300,000 ถนน มีถนนคสล. กองช่าง
หมู่ท่ี 9 สามารถสัญจร กว้าง 3 เมตร 821081 คสล. ท่ีประชาชน

ไป– มาได้สะดวก ยาว 150 เมตร 1625617 จ านวน สามารถสัญจร
 หนา 0.15 เมตร หรือ 820955 1 เส้น ไป-มา ได้
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า สะดวก
450 ตารางเมตร

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

สายท่ี2ไปทุ่งหนองแห้ว 400,000 440,000 ถนน
กว้าง 3 เมตร คสล.
ยาว 400 เมตร จ านวน 
หนา 0.15 เมตร 1 เส้น
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
1,200 ตร.ม.
สายท่ี3หลังโรงสีบ้านตูม 200,000 200,000   ถนน
กว้าง 3 เมตร คสล.
ยาว 200 เมตร จ านวน 
หนา 0.15 เมตร 1 เส้น

39 โครงการก่อสร้าง เพ่ือระบายน้ าและ ขนาด 1.50 เมตร 56,000   ท่อลอด กองช่าง
ท่อลอดเหล่ียม ท านบ เช่ือมต่องทางสัญจรยาว 8 เมตร เหล่ียม
ตาแย้ม หมู่ท่ี 9 ข้ามล าน้ า จ านวน 2 ช่อง จ านวน 

1 แห่ง

40 โครงการดาดเหมือง เพ่ือบ ารุงรักษา สายท่ี 1 ทุ่งหนองแห้ว 1626158 400,000 400,000 200,000 300,000 เหมือง มีน้ าท าการ กองช่าง
คอนกรีต หมู่ท่ี 9 ระบบส่งน้ า จากนานายด าถึงนา 820712 จ านวน เกษตร

การเกษตร นางพิชญา 1626204 1 แห่ง
ปากกว้าง 1.20 เมตร 820372
ก้นกว้าง0.60 เมตร 1626202
หนา 0.07 เมตร 
ยาว 1,100 ม. 
ลึก 0.80 เมตร

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

สายท่ี2นานางเรไร-โรงสี
ปากเหมืองกว้าง1.20ม. 200,000 300,000 เหมือง
ก้นกว้าง 0.30 เมตร จ านวน
ลึกเฉล่ีย 0.80 เมตร 1 แห่ง
หนา 0.07 เมตร
ยาว 560 เมตร

41 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน กว้าง 4 เมตร 100,000 ถนนดิน กองช่าง
ดินท านบตาแย้ม สามารถสัญจร ยาว 200 เมตร จ านวน 
หมู่ท่ี 9 ไป– มาได้สะดวก สูงเฉล่ีย 0.80 เมตร 1 เส้น

42 โครงการก่อสร้างราง เพ่ือให้การระบาย สายท่ี1 ข้างบ้านนางสมใจ - บ้านนางเจียม1626136 160,000 ราง การระบายน้ า กองช่าง
ระบายน้ า คสล. น้ าท่ีท่วมขังไหล  บ้านนางเจียม 821684 ระบายน้ า ท่ีท่วมขังมี
หมู่ท่ี 10 สะดวก กว้าง 0.30 เมตร 1626224 จ านวน ประสิทธิภาพ

ยาว 70 เมตร 821708 1 แห่ง เพ่ิมข้ึน
ลึก 0.50 เมตร 
พร้อมฝาปิด คสล.
หนา 0.10 เมตร
สายท่ี 2 บ้านนางวารินทร์ - 1626060 200,000 200,000 150,000 ราง
 บ้านนางศิริรัตน์ต่อจากเดิม 821649 ระบายน้ า
กว้าง 0.30 เมตร 1626048 จ านวน
ยาว 250 เมตร 821335 1 แห่ง
ลึก 0.50 เมตร
พร้อมฝาปิด 
คสล.หนา 0.10 เมตร

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

43 โครงการก่อสร้าถนน เพ่ือให้ประชาชน สายท่ี1บ้านนางสมใจถึง 14.682115 400,000 ถนน มีถนนคสล. กองช่าง
คสล. หมู่ท่ี 10 สามารถสัญจร บ้านนายวุฒิชัย 101.98049 คสล. ท่ีประชาชน

ไป– มาได้สะดวก กว้าง 3 เมตร 14.682097 จ านวน สามารถสัญจร
ยาว 97 เมตร ไหล่ 101.98077 1 เส้น ไป-มา ได้
ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย สะดวก
ข้างเดียว 0.20 เมตร
พร้อมรางระบายน้ า
กว้าง0.80 เมตร
ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร
ยาว 27 เมตร
สายท่ี2บ้านนางสมบุญ 14.691000 100,000 ถนน
รัตนนันท์ 101.98791 คสล.
กว้าง 3  เมตร 14.690871 จ านวน 
ยาว 37 เมตร 101.988253 1 เส้น
หนา 0.15 เมตร  ไหล่
ทางหินคลุกกว้าง
เฉล่ีย 0.20 เมตร
สายท่ี3บ้านนางม้วน 14.671602 110,000 ถนน
มณโมรา 101.984868 คสล.
กว้าง 3 เมตร 14.691991 จ านวน 
ยาว 44 เมตร 101.984910 1 เส้น
หนา 0.15 เมตร  

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

สายท่ี4บ้านนายประจวบ14.690211 100,000 ถนน
เชยฉิมพลี 101.98518 คสล.
กว้าง 3.00 เมตร 14.690267 จ านวน 
ยาว 38 เมตร 101.98519 1 เส้น
หนา 0.15 ม.ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างเฉล่ียข้าง
เดียว 0.20 เมตร
สายท่ี5บ้านนายแย้ม 14.691430 126,000 ถนน
 เอิบก่ิง 101.987249 คสล.
กว้าง 2.50 เมตร  14.691897 จ านวน 
ยาว 60 เมตร 101.987722 1 เส้น
หนา 0.15 เมตร

44 โครงการก่อสร้างราง เพ่ือให้การระบาย สายท่ี1บ้านนายบงกช 14.689503 250,000 200,000 ราง การระบายน้ า กองช่าง
รางระบายน้ า คสล. น้ าท่ีท่วมขังไหล ถึงล าห้วยกว้าง0.40 ม. 101.985280 ระบายน้ า ท่ีท่วมขังมี
หมู่ท่ี 10 สะดวก ยาว 150 เมตร 14.690661 จ านวน ประสิทธิภาพ

ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร 101.985558 1 แห่ง เพ่ิมข้ึน
สายท่ี2บ้านนายบงกชถึงท่ี14.689197 380,000 380,000 ราง
นางหยัด จาบตะขบ 101.985274 ระบายน้ า
กว้าง 0.40 เมตร 14.688726 จ านวน
 ยาว 250 เมตร 101.982601 1 แห่ง

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

45 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน สายนานางเกษรถึงบ้าน 14.694378 380,000 380,000 ถนน มีถนนหินคลุก กองช่าง
ถนนหินคลุก หมู่ท่ี10 สามารถสัญจร นางเพรียวกว้าง 3 เมตร101.984370 หินคลุก ท่ีประชาชน

ไป– มาได้สะดวก ยาว 540 เมตร 14.695462 จ านวน สามารถสัญจร
หนา 0.15 เมตร 101.980241 1 เส้น ไป-มา ได้

46 โครงการดาดเหมือง เพ่ือบ ารุงรักษา ท่ีนานางสมจิตรถึงนา 14.689124 250,000 250,000 เหมือง มีน้ าท าการ กองช่าง
คอนกรีต หมู่ท่ี 10 ระบบส่งน้ า นางเต็มกว้าง 1.5 เมตร 101.985240 จ านวน เกษตร

การเกษตร  ยาว 800 เมตร 14.687487 1 แห่ง
ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร 101.985705

 ลาดเอียงลาดเอียง 1 : 1

47 โครงการก่อสร้างเข่ือน เพ่ือป้องกันตล่ิงพัง บริเวณท่ีนานายชัยสิทธ์ิ 14.690632 600,000 600,000 600,000 เข่ือน ป้องกันตล่ิงพัง กองช่าง
ป้องกันตล่ิงพัง เอียดตะคุ 101.985566 ป้องกัน
หมู่ท่ี 10 สูง 7 เมตร ยาว 100ม. 14.690782 ตล่ิงพัง

101.986226 จ านวน
1 แห่ง

48 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้การระบาย สายท่ี1โรงสีบ้านลุงเช้ือ 1626970 352,000 ราง การระบายน้ า กองช่าง
รางระบายน้ า น้ าท่ีท่วมขังไหล พุทธรักษา ถึงบ้าน 822411 ระบายน้ า ท่ีท่วมขังมี
หมู่ท่ี 11 สะดวก นายแก้ว อักษรพรมราช 1626896 จ านวน ประสิทธิภาพ

กว้าง 0.30 เมตร 822316 1 แห่ง เพ่ิมข้ึน
ยาว 160 เมตร 
หนา 0.10เมตร 
ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร 
พร้อมฝาปิดคสล.

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

49 โครงการก่อสร้าถนน เพ่ือให้ประชาชน สายท่ี 1 บ้านยาย 626493 280,000 200,000 ถนน มีถนนคสล. กองช่าง
คสล. หมู่ท่ี 11 สามารถสัญจร ส ารวย แก้วพรมราช 822205 คสล. ท่ีประชาชน

ไป– มาได้สะดวก  กว้าง 4 เมตร 1626470 จ านวน สามารถสัญจร
ยาว 350 เมตร 822331 1 เส้น ไป-มา ได้
หนา 0.15 เมตร สะดวก
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า800 ตร.ม.

สายท่ื2บ้านนายวิเชียร 1626689 160,000 ถนน
หุ่นเมืองปักกว้าง3ม. 822043 คสล.
ยาว 80 เมตร 1626661 จ านวน 
หนา 0.15 เมตรหรือ 821944 1 เส้น
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
240 ตร.ม.
สายท่ี3บ้านนายทวีศักด์ิ 1626813 90,000 ถนน
อักษรพรมราช 822339 คสล.
กว้าง 3 เมตร 1626802 จ านวน 
ยาว 45 เมตร 822435 1 เส้น
หนา 0.15 เมตรหรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
 135 ตร.ม.
สายท่ี4บ้านยายสมบูรณ์1626831 160,000 ถนน
วงค์อินทร์ กว้าง3 เมตร 822248 คสล.
ยาว 72 เมตร 14.695462 จ านวน 
หนา 0.15 เมตร 1626799 1 เส้น
ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 822299
เฉล่ียข้างละ 0.20 เมตร

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

สายท่ี5บ้านนางวรรณณะ14.697764 120,000 ถนน
กว้าง 4 เมตร 101.994826 คสล.
 ยาว 47  เมตร 14.697960 จ านวน 
หนา 0.15 เมตร 101.99493 1 เส้น
ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย
ข้างละข้างละ 0.20 ม.
สายท่ี6บ้านนายชาญ 14.692143 420,000 ถนน
ขัยฉิมพลีกว้าง 3 เมตร 101.990034 คสล.
ยาว 100 เมตร 14.691633 จ านวน 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ 101.990637 1 เส้น
ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย
ข้างละ 0.20 เมตร

50 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน สายบ้านนายมนู 162809 23,000 ถนน กองช่าง
ถนนหินคลุก หมู่ท่ี 11 สามารถสัญจร แพงตะคุ กว้าง 3 เมตร 822632 หินคลุก

ไป– มาได้สะดวก ยาว 50 เมตร 162793 จ านวน 
หนา 0.15 เมตร 822637 1 เส้น

51 โครงการวางท่อ เพ่ือให้การระบาย ทางเข้าหมู่บ้าน 1626940 360,000 ท่อ การระบายน้ า กองช่าง
ระบายน้ า หมู่ท่ี 12 น้ าท่ีท่วมขังไหล ขุดวางท่อระบายน้ าท่อ 821626 ระบายน้ า ท่ีท่วมขังมี

สะดวก คสล. Ø 0.40 เมตร 1627120 จ านวน ประสิทธิภาพ
ยาว 400 เมตรพร้อม 821650 1 แห่ง เพ่ิมข้ึน
บ่อพัก

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

52 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชน ยาว 700 เมตร 1626937 300,000 ถนน มีถนนคสล. กองช่าง
ซ่อมแซมถนนคสล. สามารถสัญจร กว้าง 4 เมตร 821625 คสล. ท่ีประชาชน
ภายในหมู่บ้าน ไป– มาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร 1627190 จ านวน สามารถสัญจร
หมู่ท่ี 12 820925 1 เส้น ไป-มา ได้

สะดวก

53 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน สายท่ี 1สายแยกบ้าน 1627200 150,000 120,000 120,000   ถนน มีถนนหินคลุก กองช่าง
หินคลุก หมู่ท่ี 12 สามารถสัญจร ป้ากาเหลียวออกไปทุ่งนา 821568 หินคลุก ท่ีประชาชน

ไป– มาได้สะดวก กว้าง 3 เมตร 1627257 จ านวน สามารถสัญจร
ยาว 525 เมตร หนา 822094 1 เส้น ไป-มา ได้
เฉล่ีย 0.15 เมตร สะดวก
พร้อมเกรดเกล่ีย
สายท่ี 2 สายเช่ือมต่อ 1627338 150,000 ถนน
จากบ้านบุโพธ์ิถึงสวนหอม 821007 หินคลุก
กว้าง 3 เมตร 1627594 จ านวน 
ยาว 500 เมตร หนา 820115 1 เส้น
เฉล่ีย 0.15 เมตร 
พร้อมเกรดเกล่ีย
สายท่ี3บ้านลุงนิพนธ์ 14.698646 - - 70,000 ถนน
กว้าง 3 เมตร 101.986271 หินคลุก
ยาว 140 เมตร 14.697591 จ านวน 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 101.986068 1 เส้น

งบประมาณ
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54 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน สายบ้านผู้ช่วยประจวบ 14.702367 120,000 ถนน มีถนนคสล. กองช่าง
ถนนคสล. หมู่ท่ี 12 สามารถสัญจร กว้าง 4 เมตร 101.984004 คสล. ท่ีประชาชน

ไป– มาได้สะดวก ยาว 43 เมตร 14.702759 จ านวน สามารถสัญจร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ 101.983997 1 เส้น ไป-มา ได้
ทางคลุกกว้างเฉล่ีย สะดวก
 0.30 เมตร 

55 ซ่อมสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชน ภายในหมู่บ้าน 14.699335 220,000 220,000 ถนน มีถนนคสล. กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน สามารถสัญจร จ านวน600ตารางเมตร 101.979853 คสล. ท่ีประชาชน
หมู่ท่ี 12 ไป– มาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร 14.696978 จ านวน สามารถสัญจร

101.986245 1 เส้น ไป-มา ได้
56 ก่อสร้างประตูบังคับ เพ่ือน้ าการ ท่อเหล่ียมบ้านป้าพร 14.701773 500,000 ประตู มีน้ าท าการ กองช่าง

น้ าในล าห้วยล าส าราย เกษตรและ กว้าง 2.70 ม. สูง 2 ม. 101.980860 บังคับน้ า เกษตรและ
บริเวณท่อเหล่ียมบ้าน ป้องกันอุทกภัย จ านวน 2  บาน 1 บาน ป้องกันอุทก
ป้าพร  หมู่ท่ี 12 ภัย

57 ดาดเหมืองคอนกรีต เพ่ือบ ารุงรักษา สายไปป่าช้า 14.701872 180,000 180,000 เหมือง มีน้ าท าการ กองช่าง
ส่งน้ าสายไปป่าช้า ระบบส่งน้ า กว้าง 1.20 เมตร 101.980862 จ านวน เกษตร
 หมู่ท่ี 12 การเกษตร ลึกเฉล่ีย0.50 เมตร 14.704152 1 แห่ง

คอนกรีตหนา 0.07 ม. 101.982922

 ยาว 500 เมตร
58 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน สายท่ี1เข้าบ้านนายเกล้ียง1626645 70,000 ถนน มีถนนคสล. กองช่าง

ถนนคสล. หมู่ท่ี 13 สามารถสัญจร กว้าง 4 เมตร 817804 คสล. ท่ีประชาชน
ไป– มาได้สะดวก ยาว 28 เมตร 1626640 จ านวน สามารถสัญจร

หนา 0.10 เมตร 817827 1 เส้น ไป-มา ได้
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า สะดวก
112 ตร.ม.

งบประมาณ
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สายท่ี2เข้าบ้านลุงหิน 1626081 75,000 ถนน
กว้าง 4 เมตร 816987 คสล.
ยาว 27 เมตร 1626071 จ านวน 
หนา  0.15 เมตร 817020 1 เส้น
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
108 ตร.ม.

59 โครงการขยายถนน เพ่ือให้ประชาชน สายกลางหมู่บ้านหนองจอก14.695404 200,000 ถนน มีถนนคสล. กองช่าง
สายกลางหมู่บ้าน สามารถสัญจร กว้างเฉล่ีย  2.00 เมตร 101.950860 คสล. ท่ีประชาชน
บ้านหนองจอก ไป– มาได้สะดวก ยาว 127 เมตร 14.694405 จ านวน สามารถสัญจร
หมู่ท่ี 13 หนา 0.15 เมตร ไหล่ 101.95052 1 เส้น ไป-มา ได้

ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย สะดวก
 0.20 เมตร

60 โครงการก่อสร้าง เพ่ือป้องกันตล่ิงพัง บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน 14.69606 800,000 800,000 เข่ือน ป้องกันตล่ิงพัง กองช่าง
ผนังป้องกันตล่ิงพัง สูง 3 เมตร 101.9511 ป้องกัน
หมู่ท่ี 13  ยาว 35 เมตร 14.695931 ตล่ิงพัง

ลาดเอียง1: 1 หรือตาม 101.95129 จ านวน
แบบของผลส ารวจ 1 แห่ง

61 โครงการก่อสร้าง เพ่ือบ ารุงรักษา ทางเข้าบ้านหนองจอก 14.695380 - - - - 210,000 เหมือง มีน้ าท าการ กองช่าง
ดาดเหมืองคอนกรีต ระบบส่งน้ า กว้าง 1.20 เมตร 101.950829 จ านวน เกษตร
หมู่ท่ี 13 การเกษตร ยาว 300 เมตร 14.695523 1 แห่ง

ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร 101.969214

หนา 0.07 เมตร

งบประมาณ
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62 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน สายทางเข้าสระน้ า 14.695834 150,000 ถนน มีถนนหินคลุก กองช่าง
หินคลุก หมู่ท่ี 13 สามารถสัญจร หนองจอกกว้าง 3 ม. 101.944734 หินคลุก ท่ีประชาชน

ไป– มาได้สะดวก ยาว 280 เมตร จ านวน สามารถสัญจร
หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร 1 เส้น ไป-มา ได้

63 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน สายท่ี 1 คุ้มท่ี 3 หน้าบ้าน 1627239 140,000 ถนน มีถนนคสล. กองช่าง
ถนนคสล. หมู่ท่ี 14 สามารถสัญจร นายเหวา เลิศพรมราช 818221 คสล. ท่ีประชาชน

ไป– มาได้สะดวก กว้าง 3  เมตร 1627151 จ านวน สามารถสัญจร
ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพ้ืนท่ี818209 1 เส้น ไป-มา ได้
หนา0.15 เมตรหรือพ้ืน สะดวก
ท่ีไม่น้อยกว่า204 ตร.ม.
สายท่ี2 จากบ้านนางสีไพร 1627624 400,000 300,000 300,000 ถนน
รักชัย - สวนนายจรูณ 818911 คสล.
คูณขุนทดกว้าง 3 เมตร 1627527 จ านวน 
ยาว 500 ม.หรือพ้ืน 819222 1 เส้น
ไม่น้อยกว่า1,500ตร.ม.
สายท่ี3บ้านนางไพร ถึง 14.703585 200,000 ถนน
บ้านนางฐิตินันทร์ 101.960995 คสล.
กว้าง 3 เมตร 14.703755 จ านวน 
ยาว 88 เมตร 101.960640 1 เส้น
หนา0.15 เมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย
ข้างละ 0.20  เมตร

งบประมาณ
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64 ขยายและปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชน ช่วงท่ี1สายกลางหมู่บ้านสะพาน 14.696617 - - 450,000 ถนน มีถนนคสล. กองช่าง
ถนน คสล.สายกลาง สามารถสัญจร คลองส่งน้ าชลประทาน 101.957814 คสล. ท่ีประชาชน
หมู่บ้านสะพานคลอง ไป– มาได้สะดวก ถึงแยกบ้านใหม่ 14.697912 จ านวน สามารถสัญจร
ส่งน้ าชลประทานถึง ป่าตะแบก ช่วงท่ี 1 101.957924 1 เส้น ไป-มา ได้
แยกบ้านใหม่ป่าตะแบก จาก กม.0+000 ถึง สะดวก
ช่วงท่ี 1  หมู่ท่ี 14 กม. 0+156 ขยายถนน

คอนกรีตด้านขวาทาง
ทางกว้าง 3 เมตร
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร และ
พ้ืนท่ีคอนกรีตส่วนเช่ือม
ต่อพ้ืนท่ีอีก 9 ตร.ม.
หนา 0.15 เมตร รวม
งานย้ายสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ และปรับปรุง
ส่วนควบของถนนท้ัง
หมด
ช่วงท่ี2จากกม.0+156 14.697912 650,000 ถนน
ถึง กม.0+722  ขยาย 101.957924 คสล.
ถนนคสล. กว้างเฉล่ีย 14.702834 จ านวน 
ข้างละ 1 เมตร 101.958221 1 เส้น
ยาว 533 เมตร
หนา0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า1,066 ตร.ม.

งบประมาณ
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พร้อมย้ายระบบ
สาธารณูปโภคท้ังหมด
ท่ีกีดขวาง

65 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน สายบ้าน อ.ศิลป์ แพงตะคุ 14.704737 400,000 ถนน มีถนนหินคลุก กองช่าง
หินคลุก หมู่ท่ี 14 สามารถสัญจร ถึงสระน้ านายอวยชัย 101.961845 หินคลุก ท่ีประชาชน

ไป– มาได้สะดวก ภัทรภู่ไพศาล 14.702703 จ านวน สามารถสัญจร
กว้าง 3 เมตร 101.961274 1 เส้น ไป-มา ได้
ยาว 242 เมตร สะดวก
หนาเฉล่ีย0.15 เมตร 
ว่างท่อระบายน้ า
Ø 0.30 เมตร
จ านวน 20 ท่อนและ
บ่อพักน้ า คสล. 
จ านวน 5 บ่อ

66 โครงก่อสร้างวางท่อ เพ่ือให้การระบาย สายบ้านนางอ านวย 14.6768 220,000 ท่อ การระบายน้ า กองช่าง
ระบาย คสล.หมู่ท่ี 15 น้ าท่ีท่วมขังไหล นิลดีสระน้อย ถึงศาลา 101.977 ระบายน้ า ท่ีท่วมขังมี

สะดวก กลางหมู่บ้าน 14.67555 จ านวน ประสิทธิภาพ
วางท่อระบายน้ าคสล. 101.9769 1 แห่ง เพ่ิมข้ึน
Ø0.10 เมตร
ยาว 140 เมตร 
โดยวางท่อระบายน้ า
จ านวน 123 ท่อน
และบ่อพักน้ าคสล.
จ านวน 17 บ่อ

งบประมาณ
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67 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน สายท่ี1หน้าบ้านนางสมจิตร1624956 130,000 ถนน มีถนนคสล. กองช่าง
ถนนคสล.หมู่ท่ี 15 สามารถสัญจร ไปจดถนนสายหน้า 820997 คสล. ท่ีประชาชน

ไป– มาได้สะดวก ประปาพรหมราช 1625011 จ านวน สามารถสัญจร
กว้าง 4 เมตร 821004 1 เส้น ไป-มา ได้
ยาว 47 เมตร สะดวก
หนา0.15เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
188 ตารางเมตร
สายท่ี2 หน้าบ้านนางแสง 1624681 300,000 200,000 260,000 260,000   ถนน
จรดถนนสายวิทยาลัย 820562 คสล.
เทคนิคปักธงชัย 1624693 จ านวน 
กว้าง 4 เมตร 820381 1 เส้น
ยาว 190 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
760 ตารางเมตร
สายท่ี3เช่ือมบ้านหมอวัน14.674515 70,000 ถนน
กว้าง 6 เมตร ยาว 101.1976 คสล.
12 เมตร หนา 0.15 14.674606 จ านวน 
เมตร พร้อมวางท่อ 101.97608 1 เส้น
ระบายน้ า คสล.
Ø 1 เมตร จ านวน
8 ท่อน

งบประมาณ
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สายท่ี4จากสระวัดพรหมราช 14.37941 250,000 250,000 250,000 ถนน
ถึงหน้าบ้านครูศรี 101.9792 คสล.
กว้าง 5 เมตร ยาว 14.67757 จ านวน 
230 เมตร หนา 0.15 101.9782 1 เส้น
เมตร ไหล่ทางหิน
คลุกกว้างเฉล่ียข้างละ
0.50 เมตร
สายท่ี5ข้างวิทยาลัยเทคนิค 420,000 420,000 ถนน
กว้าง 5 เมตร ยาว คสล.
240 เมตร หนา 0.15 จ านวน 
เมตร ไหล่ทางหินคลุก 1 เส้น
กว้างเฉล่ียข้างละ 
0.50 เมตร
สายท่ี6หน้าโบสถ์ 14.6206 560,000 ถนน
วัดคลองตะคร้อ 101.9425 คสล.
กว้าง 4 เมตร จ านวน 
ยาว 200 เมตร 1 เส้น
หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
เฉล่ียข้างละ 0.50 
เมตร

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
68 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน สายท่ี1บ้านนางเจียว 25,000 ถนน มีถนนหินคลุก กองช่าง

หินคลุก หมู่ท่ี 15 สามารถสัญจร กว้าง 3 เมตร ยาว หินคลุก ท่ีประชาชน
ไป– มาได้สะดวก  ยาว 24 เมตร จ านวน สามารถสัญจร

หนา 0.15 เมตร 1 เส้น ไป-มา ได้
สายท่ี2ร้านอาหาร 14.67445 350,000   ถนน สะดวก
นางกรรณิการณ์ไปจรด 101.9759 หินคลุก
ถนนเข้าป่าชุมชน 14.67094 จ านวน 
กว้าง 3 เมตร ยาว 101.9706 1 เส้น
740 เมตร หนาเฉล่ีย
0.15 เมตร

69 ซ่อมแซมฝายน้ าล้น เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ บริเวณนาก านันพจน์ 14.67036 100,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ กองช่าง
หมู่ท่ี 15 ท าการเกษตร ร้ือถอนบดอัดดินหู 101.9744 จ านวน ท าการเกษตร

ฝายเดิมแล้วดาดคอน 14.67055 1 แห่ง
กรีต หนา 0.07 เมตร 101.9744
จ านวน 80 ตารางเมตร

70 ก่อสร้างฝาย คสล. เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ บริเวณหน้าบ้านครูศรี 14.67756 600,000 ฝายน้ าล้น กักเก็บน้ าไว้ กองช่าง
คลองเหมืองพระ ท าการเกษตร กว้าง 2 เมตร สูง 101.9781 จ านวน ท าการเกษตร
 หมู่ท่ี 15 1.50 เมตร ยาว 10 1 แห่ง

เมตร วางท่อระบาย
น้ าใต้ฝายพร้อมประตู
ระบายน้ า

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
71 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชน สายเข้าป่าชุม 14.67464 2,200,000 2,200,000 ถนน มีถนนลาดยาง กองช่าง

หมู่ท่ี 15 สามารถสัญจร ประเภทเคปซิล 101.9735 ลาดยาง ท่ีประชาชน
ไป– มาได้สะดวก กว้าง 6 เมตร ยาว 14.66169 จ านวน สามารถสัญจร

2,500 เมตร 101.9617 1 เส้น ไป-มา ได้
สะดวก

72 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน สายท่ี 1 บ้านนางเงียบ 1626740 40,000 ถนน มีถนนคสล. กองช่าง
ถนนคสล.หมู่ท่ี 16 สามารถสัญจร พนิรัมย์ กว้าง 3 เมตร 818170 คสล. ท่ีประชาชน

ไป– มาได้สะดวก  ยาว 22 เมตร 1626738 จ านวน สามารถสัญจร
หนา 0.10 เมตร 818191 1 เส้น ไป-มา ได้
สายท่ี 2 บ้านนางสมัย 1626689 30,000 ถนน สะดวก
ทองทิพย์ กว้าง 3 เมตร 818187 คสล.
ยาว 15 เมตร 1626703 จ านวน 
หนา 0.10 เมตร 818197 1 เส้น
สายท่ี 3 บ้านนายกลีบ 1626814 220,000 ถนน
เทโพธ์ิ กว้าง 4 เมตร 817959 คสล.
ยาว 90 เมตร 1626792 จ านวน 
หนา 0.10 เมตร 817880 1 เส้น
สายท่ี4เรียบคลองส่งน้ า 14.69593 560,000 ถนน
ชลประทานไปน้ ามุด 101.9531 คสล.
กว้าง 400 เมตร 14.69578 จ านวน 
ยาว 200 เมตร 101.9518 1 เส้น
ไหล่ทางหินคลุก
กว้างเฉล่ียข้างละ
0.50 เมตร

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
73 โครงการดาดเหมือง เพ่ือบ ารุงรักษา สายข้างศาลากลาง 14.06967 400,000 เหมือง มีน้ าท าการ กองช่าง

คอนกรีต หมู่ท่ี 16 ระบบส่งน้ า หมู่บ้านวังวารีวน 101.9546 จ านวน เกษตร
การเกษตร หมู่ท่ี 16  ปากเหมือง 14.69719 1 แห่ง

กว้าง 3 เมตร 101.9567
ก้นเหมืองกว้าง 1
เมตร ลึกเฉล่ีย 1 เมตร
หนา 0.07 เมตร
ยาว 150 เมตร
ลาดเอียง 1:1

74 โครงการก่อสร้าง เพ่ือป้องกันตล่ิงพัง บริเวณล าห้วยล าพระ 14.69369 2,500,000 2,500,000 เข่ือน ป้องกันตล่ิงพัง กองช่าง
ผนังก้ันตล่ิงพัง คสล. เพลิง สูง 5 เมตร 101.9537 ป้องกัน
หมู่ท่ี 16 ยาว 200 เมตร 14.69416 ตล่ิงพัง

ลาดเอียง 1:1 101.954 จ านวน
1 แห่ง

รวม  91  โครงการ74 โครงการ

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
75 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน สายโนนวังหิน- 2,500,000     2,500,000      2,500,000     ถนน มีถนนคสล. กรมส่งเสริม

ถนนคสล. หมู่ท่ี 2 สามารถสัญจร หนองปลิง คสล. ท่ีประชาชน อบจ./อบต.

ไป– มาได้สะดวก กว้าง 6 เมตร จ านวน สามารถสัญจร กรมทางหลวง

ยาว 1,200 เมตร 1 เส้น ไป-มา ได้ ฯลฯ

หนา 0.15 เมตร ไหล่ สะดวก
ทางหินคลุกกว้างข้างละ
0.50 เมตร

76 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน สายบ้านครูศรี-ทาง 520,000 520,000 520,000   ถนน มีถนนคสล. กรมส่งเสริม

ถนนคสล. หมู่ท่ี 15 สามารถสัญจร หลวงแผ่นดินจุดมมุม คสล. ท่ีประชาชน อบจ./อบต.

ไป– มาได้สะดวก วิทยาลัยเทคนิค จ านวน สามารถสัญจร กรมทางหลวง

กว้าง 4 เมตร 1 เส้น ไป-มา ได้ ฯลฯ

ยาว 550 เมตร สะดวก
หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร 

77 โครงการซ่อมแซมและ เพ่ือให้ประชาชน ขยายความกว้างของ 2,730,000 2,730,000 2,730,000 2,730,000 2,730,000 สะพาน มีสะพาน กรมส่งเสริม

ขยายสะพานบ้าน สามารถสัญจร สะพานจากเดิม จ านวน ท่ีประชาชน อบจ./อบต.

สะแกงาม ไป– มาได้สะดวก กว้าง 3.00 เมตร 1 แห่ง สามารถสัญจร กรมทางหลวง

(เหมืองตาเบ้า) เป็นกว้าง 6.00 เมตร ไป-มา ได้ ฯลฯ

ยาว 26 เมตร สะดวก

งบประมาณ



78 โครงการซ่อมแซมและ เพ่ือให้ประชาชน ขยายความกว้างของ 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 สะพาน มีสะพาน กรมส่งเสริม

ขยายสะพานบ้าน สามารถสัญจร สะพานจากเดิม จ านวน ท่ีประชาชน อบจ./อบต.

สวนหอม(บริเวณศาลา ไป– มาได้สะดวก กว้าง 4.00 เมตร 1 แห่ง สามารถสัญจร กรมทางหลวง

กลางหมู่บ้าน) เป็นกว้าง 6.00 เมตร ไป-มา ได้ ฯลฯ

ผิวจราจร 5.00 เมตร สะดวก
ยาว 15 เมตร



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
79 โครงการซ่อมแซมและ ขยายความกว้างของ 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 สะพาน มีสะพาน กรมส่งเสริม

ขยายสะพานบ้าน สะพานจากเดิม จ านวน ท่ีประชาชน อบจ./อบต.

สวนหมาก(โรงเรียน กว้าง 3.00 เมตร 1 แห่ง สามารถสัญจร กรมทางหลวง

สวนหมาก) เป็นกว้าง 6.00 เมตร ไป-มา ได้ ฯลฯ

ผิวจราจร 5.00 เมตร สะดวก
ยาว 36 เมตร

80 โครงการซ่อมแซมและ ขยายความกว้างของ 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 สะพาน มีสะพาน กรมส่งเสริม

ขยายสะพาน สะพานจากเดิม จ านวน ท่ีประชาชน อบจ./อบต.

บ้านสะงาม -ทุ่งเสาธง กว้าง4.00 เมตร 1 แห่ง สามารถสัญจร กรมทางหลวง

เป็นกว้าง 6.00 เมตร ไป-มา ได้ ฯลฯ

ผิวจราจร 5.00 เมตร สะดวก
ยาว 15 เมตร

81 โครงการก่อสร้าง เพ่ือป้องกันน้ าท่วม บริเวณทางเข้าหมู่ท่ี 11 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ท่อลอด ป้องกันน้ า กรมส่งเสริม

ท่อเหล่ียม หมู่ท่ี 11 และการคมนาคม บ้านสวนหมาก เหล่ียม ท่วม อบจ./อบต.

สะดวกปลอดภัย ขนาด 1.80x1.80เมตร จ านวน กรมทางหลวง

ยาว 7.00 เมตร 1 แห่ง ฯลฯ

จ านวน 3 ช่อง

82 โครงการก่อสร้าง เพ่ือเป็นแหล่งเก็บ สันฝาน กว้าง 4 เมตร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ฝายน้ าล้น มีฝายกักเก็บ กรมส่งเสริม

ฝายน้ าล้น  หมู่ท่ี  15 กักน้ าเพ่ือท า ฝายสูง 4 เมตร จ านวน น้ าเพ่ือการ อบจ./อบต.

(จุดนานายวิน การเกษตร ยาว 16 เมตร 1 แห่ง เกษตร กรมทางหลวง

สวยพรมราช) ฯลฯ

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
83 โครงการก่อสร้าง เพ่ือเป็นแหล่งเก็บ สันฝาน กว้าง 4 เมตร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ฝายน้ าล้น มีฝายกักเก็บ กรมส่งเสริม

ฝายน้ าล้น  หมู่ท่ี  15 กักน้ าเพ่ือท า ฝายสูง 4 เมตร จ านวน น้ าเพ่ือการ อบจ./อบต.

(จุดนานายทวน) การเกษตร ยาว 16 เมตร 1 แห่ง เกษตร กรมทางหลวง

ฯลฯ

84 โครงการก่อสร้างเข่ือน เพ่ือป้องกันน้ าเซาะ ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000    5,000,000   จ านวน ป้องกันน้ า กรมส่งเสริม

ป้องกันตล่ิงตล่ิง ตล่ิงพัง สูง 10 เมตร 1 แห่ง เซาะตล่ิงพัง อบจ./อบต.

หมู่ท่ี ๑๓ ยาว 80 เมตร กรมทางหลวง

ฯลฯ

85 โครงการก่อสร้าง เพ่ือป้องกันน้ ากัด ยาว 90 เมตร 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวน ป้องกันน้ า กรมส่งเสริม

ก าแพงกันตล่ิงพัง เซาะตล่ิงและถนน กว้าง 12 เมตร 1 แห่ง เซาะตล่ิงพัง อบจ./อบต.

หมู่ท่ี 13 คสล.พัง หนา 0.07 เมตร กรมทางหลวง

86 โครงก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือให้ประชาชน กว้าง 6 เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนน มีถนนคสล. กรมส่งเสริม

ป่าชุมชน หมู่ท่ี 15 สามารถสัญจร ยาว 2,000 เมตร คสล. ท่ีประชาชน อบจ./อบต.

ไป– มาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือ จ านวน สามารถสัญจร กรมทางหลวง

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1 เส้น ไป-มา ได้ ฯลฯ

12,000  ตารางวา สะดวก
87 โครงการป้องกันตล่ิงพังเพ่ือป้องกันการ ยาว  113 เมตร 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 จ านวน ป้องกันน้ า กรมส่งเสริม

หมู่ท่ี 14 กัดเซาะตล่ิง สูง 4 เมตร 1 แห่ง เซาะตล่ิงพัง อบจ./อบต.

กรมทางหลวง

ฯลฯ

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
88 โครงการป้องกันตล่ิงพัง เพ่ือป้องกันการ ยาว  280 เมตร 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 จ านวน ป้องกันน้ า กรมส่งเสริม

วัดวังวารีวน กัดเซาะตล่ิง 1 แห่ง เซาะตล่ิงพัง อบจ./อบต.

หมู่ท่ี 4 กรมทางหลวง

ฯลฯ

89 โครงการก่อสร้าง การสัญจรและการ บริเสณศาลตาปู่บ้าน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวน ป้องกันน้ า กรมส่งเสริม

ท่อลอดเหล่ียม ระบายน้ าท่ีมี บ้านใหม่ป่าตะแบก 1 แห่ง เซาะตล่ิงพัง อบจ./อบต.

หมู่ท่ี 16 ประสิทธิภาพ กว้าง3.60 * 3.60ม. กรมทางหลวง

ยาว 22 เมตร ฯลฯ

(3 ช่องทาง)

90 โครงการสร้างสะพาน เพ่ือให้ประชาชน สาย บ้านนายรอด 1627494 600,000 600,000 600,000 สะพาน มีสะพาน กรมส่งเสริม

หมู่ท่ี 14 สามารถสัญจร เกิดสุวรรณ สะพานข้าม 818806 จ านวน ท่ีประชาชน อบจ./อบต.

ไป– มาได้สะดวก คลองน้ าล าส าลาย 1627523 1 แห่ง สามารถสัญจร กรมทางหลวง

บ้านสวนหอม คุ้ม2 ไป 818812 ไป-มา ได้ ฯลฯ

คุ้ม 5 กว้าง1.50 เมตร สะดวก
ยาว 25 เมตร 

91 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือป้องกันและ ฝายประชาอาสา 500,000 500,000 500,000   ฝายน้ าล้น มีฝายกักเก็บ กรมส่งเสริม

ชลอน้ า หมู่ท่ี 3 บรรเทาสาธารณภัย ขนาดยาว 25 เมตร จ านวน น้ าเพ่ือการ อบจ./อบต.

สูง 250 เมตร 1 แห่ง เกษตร กรมทางหลวง

กว้าง 2 เมตร ฯลฯ

รวม  91  โครงการ 74 5,979,000   6,017,000   18,612,000 29,053,400  26,768,000 

งบประมาณ



แบบ ผ.02

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการขยายเขต เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ หมู่ท่ี 1 -16 200,000  300,000  300,000   300,000  300,000 ประชาชน ประชาชนใน กองช่าง
ไฟฟ้าแรงต่่าและ จากเสาไฟฟ้าท่ีอยู่ใน ได้ใช้ พ้ืนท่ีต่าบลตูม
ไฟฟ้าสาธารณะ สภาพช่ารุด ไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้
หมู่ท่ี 1 -16 เพ่ิมความปลอดภัยใน ครอบคลุม ครอบคลุม

ชีวิตและทรัพย์ 16หมู่บ้านทุกครัวเรือน

2 ซ่อมแซมไฟฟ้า เพ่ือให้มีแสงสว่าง หมู่ท่ี 1 -16 250,000  250,000  250,000   250,000  250,000 ไฟฟ้า ประชาชนมี กองช่าง
แสงสว่างสาธารณะ เพียงพอตามแหล่ง สาธารณะ ความสะดวก
ในเขตต่าบลตูม ชุมชน 16 หมู่ ในการสัญจร
หมู่ท่ี 1 -16 เพ่ิมความปลอดภัยใน และช่วยลด

ชีวิตและทรัพย์ อุบัติเหตุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล



แบบ ผ.02

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการขยายเขต เพ่ือให้ประชาชนมีน่้า หมู่ท่ี 1 -16 1,000,000     1,000,000    1,000,000   1,000,000     1,000,000    5 สาย ประชาชนไม่ กองช่าง
น่้าประปาภูมิภาค สะอาดใช้ในการอุปโภค ขาดแคลนน่้า
ในเขตต่าบลตูม บริโภค อย่างเพียงพอ ในการอุปโภค
หมู่ท่ี 1 -16 และท่ัวถึง บริโภค

รวม  1  โครง 1,000,000    1,000,000    1,000,000   1,000,000     1,000,000    

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

งบประมาณ



แบบ ผ.02

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดซ้ือเสียงตาม เพ่ือประชาสัมพันธ์ ตามแบบอบต.ก าหนด 1625518 150,000 1 แห่ง ประชาชนได้รับ กองช่าง
สาย หมู่ท่ี 5 ข่าวสารของทางราช 818592 ข่าวสารทาง

การให้ประชาชนทราบ 1626021 ราชการโดย
โดยท่ัวถึงกัน 819290 ท่ัวถึง

2 โครงการเสียงตาม เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ติดต้ังระบบเสียง 14.678486 250,000 1 แห่ง ประชาชนรับ กองช่าง
หมู่ท่ี 2 ข่าวสารให้ท่ัวถึง ตามสายใหม่ท้ัง 101.985076 รู้ข้อมูลข่าวยัง

ระบบ ท่ัวถึง

รวม  2  โครงการ 150,000 250,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล



แบบ ผ.02

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ๑.2 แผนงานบริหารท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือก่อสร้างอาคารส านักงาน 1 แห่ง ในเขตต าบล  - 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 ประชาชน อบต.มีสถานท่ี ส านักปลัด
ส านักงานองค์การบริหาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน ตูม พร้อมพร้อมป้าย (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ร้อย 90 ท างานและบริการ
ส่วนต าบล ประชาสัมพันธ์โครง ได้รับความ ประชาชนอย่าง

การ จ านวน 1 ป้าย สะดวกใน เหมาะสม เพียงพอ
(ตามแบบอบต. การมาใช้ ต่อการให้บริการ
ก าหนด) บริการ ประชาชนเกิด

ความพึงพอใจ

2 โครงการปรับปรุงต่อเติม เพ่ือก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ก่อสร้างระบบหลังคา  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน อบต.มีสถานท่ีท างาน ส านักปลัด
อาคารท่ีท าการองค์การ อาคาร ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ อาคารท้ังหมดและจัด (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ร้อย 90 และบริการประชาชน

บริหารส่วนต าบลตูม สวยงาม ร่มร่ืนและเกิด วางระบบห้องท างาน ได้รับความ อย่างเหมาะสม เพียง

ประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ใหม่ท้ังหมด สะดวกใน พอต่อการให้บริการ

การมาใช้ ประชาชนเกิดความ

บริการ พึงพอใจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือก่อสร้างอาคารเอนก อาคาร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1 แห่ง อบต.มีสถานท่ีท างาน ส านักปลัด

เอนกประสงค์ (หน้าห้อง ประสงค์(หน้าห้องประชุม) ขนาด 6  x 16 เมตร(ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) และบริการประชาชน
ประชุม) อย่างเหมาะสม เพียง

พอต่อการให้บริการ
ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจ

4 โครงการปรับปรุง/ต่อเติม เพ่ือปรับปรุง/ต่อเติม ขนาด 5  x 32เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง อบต.มีสถานท่ีจอดรถ ส านักปลัด
โรงจอดรถ โรงจอดรถ (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) และบริการประชาชน

อย่างเหมาะสม เพียง

พอต่อการให้บริการ

ประชาชนเกิดความ

พึงพอใจ

5 โครงการก่อสร้างอาคาร มีสถานท่ีจอดรถ กว้าง 7 เมตร 300,000 300,000 1 แห่ง มีสถานท่ีจดรถไว้ ส านักปลัด
จอดรถหน้าห้องประชุม ยาว 16 เมตร บริการประชาชน
อบต.ตูม

6 ต่อเติมอาคารห้องประชุม เพ่ือประกอบกิจกรรมงาน ขนาดหน้ากว้าง 600,000 600,000 1 แห่ง มีอาคารประชุม ส านักปลัด
ด้านขวาของอาคารเดิม ป้องกันและกิจกรรมอ่ืน ๆ 12 เมตร ลึกตาม

อาคารเดิม 10.50 ม.

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการก่อสร้างร้ัว เพ่ือป้องกันภัยอันตราย ขนาดยาวรวม 65 ม. 45,000 1 แห่ง ป้องกันภัยอันตราย ส านักปลัด

ลวดหนามด้านทิศ ระยะห่างไม่น้อยกว่า
ตะวันออกสน.อบต. 2.50 เมตร 

8 โครงการก่อสร้าง เพ่ือบริการสาธารณะ ขนาดกว้าง 2 เมตร 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง ประชาชนได้รับ ส านักปลัด
ปรับปรุงห้องน้ า อบต.ตูม ประจ าส านักงานอบต.ตูม ยาว 9 เมตร บริการท่ีดีข้ึน

ประกอบด้วยท่ีปัสวะ
จ านวน 4 ท่ี ห้องน้ า
ชาย จ านวน 2 ห้อง
ห้องน้ าหญิงจ านวน
2 ห้องและห้องน้ า
ผู้พิการ จ านวน1ห้อง

  รวม  8  โครงการ 700,000 2,010,000 20,345,000 19,400,000 19,400,000  

งบประมาณ



แบบ ผ.02

เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร เพ่ือให้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด าเนินการส าหรับ 14.679720  -  - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ๑๐๐ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการ

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมราช วัดพรหมราช อยู่ในสภาพท่ีดีพร้อม อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก 101.982528 ผู้เข้ารับบริการใน มีอาคารเรียนท่ีพร้อม ศึกษาฯ
 ใช้งาน มีความปลอดภัยแก่ เล็กวัดพรหมราช ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส าหรับให้บริการ ท่ี

ผู้เข้ารับบริการ ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด ได้รับความปลอด ม่ันคงและปลอดภัย
 ภัยและพึงพอใจ  

2 โครงการเทพ้ืนคอนกรีต เพ่ือปรับปรุงพ้ินท่ีรอบ ด าเนินการส าหรับ 14.679720 400,000 400,000 400,000 400,000  - ร้อยละ ๑๐๐ ของ พ้ืนท่ีรอบอาคาร กองการ
ด้านข้างและด้านหลังอาคาร อาคารด้านข้างและด้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด 101.982528 ผู้เข้ารับบริการใน เรียนเพียงพอต่อการจัด ศึกษาฯ
พร้อมท ารางระบายน้ า หลัง ให้เหมาะแก่การจัด พรหมราช ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมและลดการกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด การเรียนการสอนและ ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด ได้รับความปลอด เซาะของดินรอบข้าง 
พรหมราช ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ ภัยและพึงพอใจ อาคารพร้อมท้ังก าจัด
ขนาดพ้ืนท่ีเทคอนกรีต สัตว์พาหนะน าโรคต่าง ๆ แหล่งเพาะพันธ์ สัตว์
๘๘๕ ตารางเมตรพร้อมท่อ พาหะน าโรค
ระบายน้ าฝาตะแกรงปิด
พร้อมวางท่อ คสล.เส้นผ่า
ศูนย์กลาง ๓๐ น้ิวพร้อมบ่อพัก

3 โครงการต่อเติมหลังคาอาคาร  - เพ่ือให้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 14.679720  -  - 200,000 300,000 300,000 ผู้เข้ารับบริการมี  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมราช ได้มีพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรม วัดพรหมราช 101.982528 ความพึงพอใจ ได้มีพ้ืนท่ีในการจัด ศึกษาฯ

เพ่ิมมากข้ึน ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด ในการด าเนินการ กิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน
 - เพ่ือให้บริการส าหรับผู้ปกครอง ระดับดี ไม่น้อยกว่า  - มีพ้ืนท่ีให้บริการ
ท่ีรอรับเด็กเล็ก ได้มีพ้ืนท่ีเป็น ร้อยละ 80 ผู้ปกครองท่ีรอรับ
สัดส่วน เด็ก

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
4.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 2๕๖5)
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่



เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ี  - เพ่ือให้เด็กท่ีเข้ารับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด 14.679720 400,000 400,000 400,000 400,000  - ผู้เข้ารับบริการ  - เพ่ือให้เด็กท่ี กองการ

อาคารเป็นท่ีรับประทาน บริการปลอดภัยจาก พรหมราช 101.982528 ในศูนย์พัฒนาเด็ก เข้ารับบริการ ศึกษาฯ
อาหารและพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม โรคติดต่อท่ีมาจากสัตว์ ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด เล็ก ห่างไกลจาก ปลอดภัยจากโรค
 พาหะน าโรคต่าง ๆ โรคและมีความ ติดต่อท่ีมาจาก

พึงพอใจ ร้อยละ 80 สัตว์พาหะน า
 โรคต่าง ๆ

5 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า เพ่ือป้องกันการกัดเซาะของน้ า ด าเนินการส าหรับศูนย์ 14.695529 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 อาคารและบริเวณ พ้ืนท่ีรอบอาคาร กองการ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวังวารีวน เวลาฝนตกซ่ึงอาจก่อให้เกิดความ อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัด 101.955613 โดยรอบได้รับการ ได้มีการปรับปรุง ศึกษาฯ

เสียหายต่อตัวอาคารและบริเวณ วังวารีวน ดูแลเพ่ือป้องกัน ป้องกันการเสียหาย
โดยรอบ ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด ความเสียหาย จากการกัดเซาะของน้ า
 เกิดความปลอดภัยแก่

ตัวอาคารและผู้เข้ารับ
บริการในศูนย์ ฯ

6 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม  - เพ่ือให้อาคารศูนย์อบรมเด็กก่อน ด าเนินการส าหรับอาคาร 14.695529  -  - 300,000 300,000 300,000 ผู้เข้ารับบริการมี  - อาคารศูนย์อบรมเด็ก กองการ
อาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ เกณฑ์วัดวังวารีวน อยู่ในสภาพท่ีดี ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 101.955613 ความพึงพอใจ ก่อนเกณฑ์วัดวังวารีวน ศึกษาฯ
วัดวังวารีวน พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัย วัดวังวารีวน ในการด าเนินการ อยู่ในสภาพท่ีดี พร้อม
 แก่ผู้เข้ารับบริการ (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) ระดับดี ไม่น้อยกว่า ใช้งาน และมีความ

ร้อยละ 80 ปลอดภัยแก่ผู้เข้ารับ
บริการ

7 โครงการมุงหลังคาสนาม เพ่ือมุงหลังคาสนามเด็ก ด าเนินการส าหรับศูนย์ 14.695529 400,000 400,000 400,000 400,000  - เด็กเล็กท่ีเข้ารับ เด็กเล็กท่ีเข้ารับ กองการ
เด็กเล่น ศูนย์อบรมเด็กก่อน เล่นให้เด็กสามารถใช้ อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 101.955613 บริการ คิดเป็น บริการในศูนย์ ฯ ศึกษาฯ
เกณฑ์วัดวังวารีวน ประโยชน์ในพ้ืนท่ีสนาม วัดวังวารีวน 100% ได้ใช้ ได้ใช้สนามเด็กเล่น

เด็กเล่นได้อย่างเต็มท่ี ประโยชน์ในพ้ืนท่ี อย่างเต็มท่ีและปลอดภัย
และปลอดภัย สนามเด็กเล่นได้

เต็มท่ีและปลอดภัย

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 ปรับปรุงและซ่อมแซม  - เพ่ือให้เด็กมีห้องน้ า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด 14.679720 400,000 400,000 300,000 300,000 300,000 ผู้เข้ารับบริการ  - เด็กมีห้องน้ า กองการ

ห้องน้ า ห้องส้วม   ห้องส้วมท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ พรหมราชและศูนย์ 101.982528 มีความพึงพอใจ ห้องส้วม  ท่ีเหมาะสม ศึกษาฯ
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมราช  - เพ่ือให้เด็กมีเคร่ืองสุข อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 14.695529 ร้อยละ 80  และถูกสุขลักษณะ
 - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวังวารีวน ภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับวัย วัดวังวารีวน 101.955613 เพียงพอต่อความต้องการ

 
9 โครงการปรับปรุงและติด  - เพ่ือให้เด็กท่ีเข้ารับบริการ ด าเนินการส าหรับอาคาร 14.679720 80,000 80,000 80,000 100,000 100,000 ผู้เข้ารับบริการ  - เด็กปลอดภัย กองการ

มุ้งลวดอาคารเรียน ปลอดภัยจากโรคไข้เลือด ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 101.982528 มีความพึงพอใจ จากโรคไข้เลือดออก ศึกษาฯ
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมราช ออกและโรคติดต่ออ่ืน วัดวังวารีวน 14.695529 ร้อยละ 80  และโรคติดต่ออ่ืน ๆ
 - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวังวารีวน จากสัตว์พาหะน าโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด 101.955613  - เด็กมีสมาธิใน

 - เพ่ือให้เด็กมีสมาธิในการ พรหมราช การท ากิจกรรม
เรียนรู้ และเรียนรู้มากข้ึน

10 โครงการติดต้ังระบบปะปาภูมิภาค เพ่ือให้เด็กท่ีรับบริการในศูนย์ ติดต้ังมิสเตอร์น้ าและเดิน 40,000 40,000 เด็กท่ีเข้ารับบริการ เด็กท่ีรับบริการใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมราช พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมราชได้ใช้ ระบบท่อน้ าประปาเข้า คิดเป็น 100% ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ใช้

น้ าท่ีสะอาดและถูกลุขลักษณะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับประโยชน์โดย น้ าท่ีสะอาด
วัดพรหมราช ตรง
จ านวน 1 ชุด

รวม  10  โครงการ 2,080,000 2,120,000 2,820,000 2,900,000 1,700,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ตูม ที่  2  ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

    2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (แนวทางที่  1  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงกาฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุน  - เพื่อฝึกอบรมอาชีพและ 1ครั้ง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน ประชาชนมีความ สํานักปลัด

กลุ่มอาชีพ พัฒนาฝีมือให้กับประชาชน ประชาชนในเขต (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ผู้เข้าร่วม และนําไปใช้
ตําบลตูม โครงการ ประโยชน์ได้

2 โครงการอบรมส่งเสริม เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าประชาชนในเขต 50,000 50,000 50,000 จํานวน ประชาชนมีความ สํานักปลัด
ผลิตภัณฑ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน ตําบลตูม ผู้เข้าร่วม รู้ และนําไปใช้
ชุมชน โครงการ ประโยชน์ได้

3 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมให้ชุมขนมี ประชาชนในเขต 100,000   100,000  100,000  จํานวน ประชาชนมีความ สํานักปลัด
พอเพียง รายได้และมีความเป็นอยู่ ตําบลตูม 16หมู่บ้าน รู้ และนําไปใช้

อย่างพอเพียง ประโยชน์ได้

4 โครงการส่งเสริมบริหารหนี้ เพื่อส่งเสริมให้ชุมขนมี ประชาชนในเขต 50,000 50,000 50,000 จํานวน ประชาชนมีความ สํานักปลัด
ชุมชน รายได้และมีความเป็นอยู่ ตําบลตูม ผู้เข้าร่วม รู้ และนําไปใช้

อย่างพอเพียง โครงการ ประโยชน์ได้

รวม   4  โครงการ  50,000 50,000 250,000  250,000  250,000  

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลตูม  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ตูม ที่  2  ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

2.2 แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตร เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ในด้าน 1ครั้ง/ปี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี ประชาชนมีความรู้ สํานักปลัด
อินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ ประชาชนในเขต (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) รายได้เพิ่ม และนําไปใช้

ตําบลตูม ขึ้นร้อยละ5 ประโยชน์ได้

2 โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอด1.เพื่อให้เกษตรกรในตําบล ประชาชนในเขตพื้น 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 เกษตร 1.เกษตรกรในตําบสํานักงาน
สารพิษ ปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้ ที่ตําบลตูม 16 (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) 32 ราย ปลูกพืชผักปลอดสปลัด

บริโภคในครัวเรือน หมู่บ้านหมู่บ้านละ พิษไว้บริโภคใน สนง.เกษตร

2.เพื่อเป็นการลดรายจ่าย 2 คนเกษตรกร ครัวเรือน อําเภอ 
เพิ่มรายได้ในครัวเรือน 32 ราย 2.เป็นการลดรายจศบกต.

เพิ่มรายได้ในครัว
เรือน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตําบลตูม  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

งบประมาณ



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 ส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดี เพื่อให้เกษตรกรได้รับความ ประชาชนในเขตพื้น 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 เกษตร ให้เกษตรกรได้รับ สํานักงาน

ตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรู้ในการผลิตข้าวให้ได้ ที่ตําบลตูม 16 (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) 32 ราย ความรู้ในการผลิตขปลัด
ที่ดีและเหมาะสม(Good Agricutr ผลผลิตสูงคุณภาพดีและมี หมู่บ้านหมู่บ้านละ ให้ได้ผลผลิตสูง สนง.เกษตร

Practce : GAP) ความปลอดภัยปราศจาก 2 คนเกษตรกร คุณภาพดี และมี อําเภอ 
การปนเปื้อนของสารเคมี 32 ราย ความปลอดภัย ศบกต.
กําจัดศัตรูพืช และจุลิทรีย์ ปราศจากการปน
ก่อโรค เปื้อนของสารเคมี

กําจัดศัตรูพืช และ
จุลิทรีย์ก่อโรค

4 โครงการตรวจวิเคราะห์ดินและกา เพื่อให้เกษตรได้เรียนรู้การ ประชาชนในเขตพื้น 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 เกษตร ให้เกษตรได้เรียนรู้ สํานักงาน
ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เก็บตัวอย่างดินในไร่นา  มา ที่ตําบลตูม 16 (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) 32 ราย การเก็บตัวอย่างดิน ปลัด

ตรวจวัดปริมาณธาตุอาหาร หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ในไร่นา มาตรวจ สนง.เกษตร

ในดินและผสมปุ๋ยตามค่า 2 คนเกษตรกร วัดปริมาณธาตุอาหารอําเภอ 
วิเคราะห์ดิน เพื่อลดต้นทุน 32 ราย ในดินและผสมปุ๋ยตามศบกต.
การผลิต ค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อ

ลดต้นทุนการผลิต

5 โครงการที่เกี่ยวกับศูนย์ถ่ายทอด พื้นที่เขตตําบลตูม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี ประชาชนมีความรู้ สํานักปลัด
เทคโลยีเพื่อการเกษตร รายได้เพิ่ม และนําไปใช้

ขึ้นร้อยละ5 ประโยชน์ได้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ



6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความ 1ครั้ง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี ประชาชนมีความรู้ สํานักปลัด
สนับสนุนการจัดทําเกษตรชีวภาพ รู้ในการผลิตข้าวให้ได้ ประชาชนในเขต รายได้เพิ่ม และนําไปใช้

ผลผลิตสูงคุณภาพดีและมี ตําบลตูม ขึ้นร้อยละ5 ประโยชน์ได้
ความปลอดภัยปราศจาก
การปนเปื้อนของสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช และจุลิทรีย์
ก่อโรค

7 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศัก เพื่อศึกษาดูการทําการ ผู้นําชุมชน/พนักงา30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี ประชาชนมีความรู้ สํานักปลัด
ภาพเกษตรกร ผู้นําชุมชนด้านการ เกษตรมีปรับใช้กับตําบล รายได้เพิ่ม และนําไปใช้
เกษตรอินทรีย์ ตูม อย่างมีประสิทธิภาพ ขึ้นร้อยละ5 ประโยชน์ได้

8 โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมการใช้สาร ตามโครงการของ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชนชนประชาชนได้รับ สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลตูม อินทรีย์ และเป็นแหล่ง อบต. (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) 70% ความรู้ด้านเกษตร

เรียนรู้และการศึกษาดูงาน  ของพื้นที่ อินทรีย์

9 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติงานเกี่ยวกเพื่อส่งเสริมการใช้สาร ตามโครงการของ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน ประชาชนได้รับ สํานักปลัด
การปราบศัตรูพืช อินทรีย์ธรรมชาติ อบต. (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) 50 คน ความรู้ด้านเกษตร

10 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสนเพื่อส่งเสริมการใช้สาร ตามโครงการของ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน ประชาชนได้อนุรักษ์ สํานักปลัด
สนุนการจัดเกษตรชีวิภาพและการอินทรีย์ธรรมชาติ และ อบต. (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) 50 คน ทรัพยากรธรรมชาติ

ให้ความรู้ในการใช้สารอินทรีย์หรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ปุ๋ยพืชสดบํารุงรักษาดูแลดิน

รวม   10  โครงการ  459,200 459,200  459,200  459,200  459,200  

แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลตูม  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา



ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ตูม ที่  2  ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

2.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 1.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประชาชนในเขต 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 80%ของ 1.ส่งเสริมการ สํานักปลัด
เขตพื้นที่ตําบลตูม ในเขตตําบลตูม พื้นที่ตําบลตูม ประชาชน ท่องเที่ยวในเขต

2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 16 หมู่บ้าน ในพื้นที่ ตําบลตูม
ในเขตพื้นที่ตําบลตูมมี .2ส่งเสริมให้
รายได้จากการท่องเที่ยว ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลตูมมี
รายได้จาการ
ส่งเสริมการท่อง
เที่ยว

2 โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเชิง เพื่อให้ประชาชนเกิดความ ประชาชนในเขต 50,000 50,000 50,000 80%ของ ประชาชนเกิด สํานักปลัด
พัฒนา ตระหนักในการพัฒนา พื้นที่ตําบลตูม ประชาชน ความตระหนัก

หมู่บ้านเป็นแห่งท่องเที่ยว 16 หมู่บ้าน ในพื้นที่ ในการพัฒนา
เชิงพัฒนา หมู่บ้านาเป็น

แหล่งท่องเที่ยว
เชิงพัฒนา

รวม  2  โครงการ  -  - 200,000 200,000 250,000  250,000  250,000   -  -  -

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการแข่งขันกีฬาองค์การ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ 1 คร้ัง/ปี ประชาชน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีความ กองการ
บริหารส่วนต าบลตูม เล่นกีฬาและเช่ือมความ ในเขตต าบลตูม (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560)  80 มีความ สามัคคีระหว่างชุมชน ศึกษา
ต้านยาเสพติด ฯ สามัคคีระหว่างชุมชน สัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน และมีน้ าใจเปืน

ลดปัญหาและต่อต้าน และได้ใช้เวลาว่าง นักกีฬา
ให้เกิดประโยชน์

2 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา1. เพ่ือพัฒนาเด็กครบท้ัง 4 1 คร้ัง/ปี เด็กเล็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - เด็กเล็ก ร้อยละ 1. เด็กเล็กได้รับการ กองการ
เด็กเล็กสัมพันธ์ ฯ ด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม ในเขตต าบลตูม (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560)  80 มีความสัมพันธ์พัฒนาครบทุกด้าน ศึกษา

และสติปัญญา ท่ีดีต่อกัน  ได้พัฒนาอย่างสมวัย
2. เพ่ือฝึกทักษะด้านกระบวน ทักษะกระบวนการคิด2 เด็กได้ฝึกฝนทักษะ
การคิด แก้ปัญหาและกล้า แก้ปัญหาและกล้า ด้านกระบวนการ
แสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้อง แสดงออกในส่ิงท่ีถูกต่างๆและปลูกฝัง
เหมาะสม ต้องเหมาะสม ความกล้า แสดงออก
3. ฝึกให้เด็กรู้จักกฎกติกา 3. เด็กเล็กรู้จัก
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  มีน้ าใจ กฎกติกา มีน้ าใจเป็น
เป็นนักกีฬา  อยู่ร่วมกันใน นักกีฬาอยู่ร่วมกัน
สังคมได้อย่างมีความสุข สังคมได้อย่างมี

ความสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 2๕๖5)
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน  - ได้จัดส่งนักกีฬา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  อบต.ตูมได้จัดส่งทีม ประชาชนต าบลตูม กองการ
แข่งขัน ในพ้ืนท่ีได้พัฒนาทักษะด้าน เข้าร่วมการแข่งขัน (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) กีฬา เพ่ือเข้าร่วม ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ศึกษา

การเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ ในระดับต่างๆอย่าง การแข่งขัน กีฬาในระดับต่าง ๆ 
ไปสู่ระดับสากลมากย่ิงข้ึน น้อยปีละ 1 คร้ัง ในระดับต่างๆ ทักษะด้านการกีฬา

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ังได้รับการพัฒนาสู่
ความเป็นสากลมาก
ข้ึน

4 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพ่ือเป็นการส่งเสริมการ 1 คร้ัง / ปี บุคลากร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 บุคลากร อบต.ตูม เกิดความสัมพันธ์ท่ีดี กองการ
สัมพันธ์วันท้องถ่ินอ าเภอปักธงชัย ท ากิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ อบต. (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ร้อยละ 90 ได้เช่ือมระหว่างท้องถ่ิน ศึกษา

ระหว่างท้องถ่ินในเขต ความสัมพันธ์ท่ีดี
อ าเภอปักธงชัย ระหว่างองค์กร

5 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา 1.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพเด็ก จัดหาอุปกรณ์กีฬา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 องค์การบริหาร 1. เด็ก เยาวชนและ กองการ
เยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ีส าหรับศูนย์ ฯ (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ส่วนต าบลตูม ประชาชนท่ัวไปมี ศึกษา
ต าบลตูม ได้จัดหาอุปกรณ์ สุขภาพร่างกายท่ีดี
2.เพ่ือให้ชุมชนเห็นความ ส าหรับศูนย์กีฬาต าบล2.ชุมชนให้มีความ
ส าคัญของกิจกรรมกีฬา ปีละ 1 คร้ัง ส าคัญกับกิจกรรม
3.เพ่ือพัฒนาความสามารถ  การกีฬาและส่งเสริม
ด้านกีฬาของประชาชนใน มากย่ิงข้ึน
พ้ืนท่ี 3.ประชาชนในพ้ืนท่ี

ได้พัฒนาทักษะด้าน
กีฬาอย่างต่อเน่ือง

รวม 5  โครงการ 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ตูม ท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

    3.4 แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง  (แนวทางท่ี  5  ส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุใน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพ ผู้สูงอายุในเขต 9,000,000 10,000,000 10,431,600 11,871,600 13,311,600 ผู้สูงอายุร้อย มีเงินจ่ายเป็น ส านักปลัด

เขตต าบล ผู้สูงอายุและเพ่ือให้ผู้ ต าบล (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ละ 100ได้ ค่าเบ้ียยังชีพ
สูงอายุมีความเป็นอยู่ท่ีดี รับความ ผู้สูงอายุ

ช่วยเหลือ

2 โครงการสงเคราะห์ผู้พิการและเพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพ ผู้พิการในเขต 1,000,000 1,200,000 1,872,000 2,352,000 2,832,000    ผู้พิการร้อย มีเงินจ่ายเป็น ส านักปลัด
ด้อยโอกาส ผู้พิการและเพ่ือให้ผู้สูงอายุต าบล (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ละ 100ได้ ค่าเบ้ียยังชีพ

มีความเป็นอยู่ท่ีดี รับความ ผู้พิการ
ช่วยเหลือ

3 โครงการสงเคราะห์ผู้ติดเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ในเขต 30,000 30,000 36,000 36,000 36,000 ผู้ป่วยเอดส์ มีเงินจ่ายเป็น ส านักปลัด
ในต าบล มีความเป็นอยู่ท่ีดี ต าบล (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ร้อยละ 5 ค่าเบ้ียยังชีพ

ได้รับความ ผู้ป่วยเอดส์
ช่วยเหลือ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 เงินส ารองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นเงินส ารอง ตลอดปี 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน ประชาชนได้ ส านักปลัด

จ่ายและเพ่ือใช้จ่ายใน (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ร้อยละ100รับการ
กรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณ ได้รับการ บรรเทา
ภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทา บรรเทา ความเดือด
ปัญหาปัญหาความ ความเดือด ร้อน
เดือดร้อนของประชาชน ร้อน ตาม
เป็นส่วนรวมเท่าน้ัน กฎหมาย

ก าหนด
5 รายจ่ายตามข้อผูกพัน เพ่ือจ่ายเป็น ตลอดปี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อบต. มีศักยภาพ ส านักปลัด

เงินสมทบ สปสช. (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) สามารถ ในการบริหาร

จ่ายเงิมตามจัดการและ
รายจ่าย การปฏิบัติงาน

ข้อผูกพันได้ ประชาชน
100%ตาม เกิดความ
ท่ีกฎหมาย พึงพอใจ
ก าหนด

6 เงินสบทบกองทุนบ าเหน็จ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสบทบ ตลอดปี 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 อบต. พนักงาน ส านักปลัด
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน กบท.ตามพ.ร.บ.บ าเหน็จ (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) สามารถ ท้องถ่ินมีขวัญ
(กบท) บ าเหน็จบ านาญ จ่ายเงิมตามก าลังใจใน

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน รายจ่าย การปฏิบัติ
พ.ศ.2500 ข้อผูกพันได้ งาน

100%ตาม
ท่ีกฎหมาย

 รวม  6  โครงการ 11,530,000 12,730,000 13,839,600   14,959,600 17,679,600

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ตูม ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

    3.3  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  :  งานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ส่งเสริมบทบาทกลุ่มสตรี 1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 80%ของ กลุ่มสตรีมีความ สํานักปลัด

ในชุมชน ในการพัฒนาตนเองของ การมีบทบาท (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) สตรีที่ได้รับ เข้าใจบทบาท
สตรีให้เป็นที่ยอมรับต่อ กลุ่มสตรีในชุมชน การอบรม หน้าที่ของตนเอง
สังคม เป้าหมายกลุ่มสตรี และมีศักยภาพ
2.เพื่อส่งเสริมการจัด จํานวน16 หมู่บ้าน มากขึ้น สามารถ
กิจกรรมที่แสดงศักยภาพ ดําเนินงานได้
ของกลุ่มสตรี อย่างเป็น
3.เพื่อเสริมสร้างความรู้ รูปธรรม
ทักษะและเพิ่มขีดความ
สามารถต่อการพัฒนา
ความเป็นผู้นําของสตรีใน
การที่จะบริหารจัดการ
องค์กรสตรีให้มีประสิทธิ
ภาพ
4.เพื่อพัฒนาและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้ผู้นําสตรี
เข้มแข็ง เป็นฐานพลังใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลตูม  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

งบประมาณ



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

การขับเคลื่อนกิจกรรม
ต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาให้
กับชุมชนและสังคม ตาม
นโยบายของรัฐบาล ให้ 
บรรลุสําเร็จตามเป้าหมาย

2 สนับสนุนการดํานเนินงาน 1.เพื่อสนับสนุนการดําเนินสมทบกองทุน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100%ของ กองทุนสวัสดิการ สํานักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน งานตามนโยบายของ สวัสดิการชุมชนโดยยึด (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) งบประมาณมีการบริหารจัด

รัฐบาลในการการสร้าง หลักหุ้นส่วนการพัฒนาคือ ที่ตั้งไว้ การที่สามารถ
หลักประกันความมั่นคง ประชาชน 1 ส่วนองค์การ ช่วยเหลือเกื้อกูล
ของชุมชนฐานรากฟื้นฟู บริหารส่วนตําบล 1 ส่วน ผู้ที่ต้องได้รับการ
ทุนทางสังคม และเสริม  และรัฐาล 1 ส่วนโดย ดูแลในชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของ สมทบเท่า ที่ประชาชนจ่าย อย่างทั่วถึงและ
ชุมชนในการพัฒนา เข้ากองทุนและไม่ควรเกิน มีประสิทธิภาพ
คุณภาพชีวิตของประชาชน36 บาท ต่อคนต่อปีและ
ให้ดียิ่งขึ้น เป็นไปด้วยความอิสระตาม
2.ส่งเสริมประชาชนให้มี ศักยภาพทางการคลังถือ
ส่วนร่วมกับองค์การ ปฏิบัติตามแนวทางหนังสือ
บริหารส่วนตําบล จัด กระทรวงมหาดไทยด่วน
บริการสาธารณะทั้งด้าน ที่สุดที่ มท0891.4/
สังคมสงเคราะห์และการ ว2502ลงวันที่ 20
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
สตรี คนชรา และผู้ด้อย
โอกาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

งบประมาณ



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการจ้างนักเรียน/  -เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาจ้างนักเรียน/นักศึกษา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 เชิงปริมาณ นักเรียน/นักศึกษา สํานักปลัด

นักศึกษาทํางานช่วง มีรายได้เสริมจากการมีงานระหว่างปิดภาคเรียนไม่ (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) นักเรียน/นักศึก มีรายได้ระหว่าง

ปิดภาคเรียน ทําในช่วงปิดภาคเรียน กว่า 10 คน/ปี มีรายได้พิเศษ ปิดภาคเรียนและมี

 -นักเรียน/นักศึกษาได้รับ จากการจ้างงานประสบการณ์ใน

ประสบการณ์ตรงจากการ ช่วงปิดภาคเรียนการทํางาน

ทํางาน ไม่น้อยกว่า 10

คน/ปี

เชิงคุณภาพ

นักเรียน/

นักศึกษา

ได้รับประสบ

การณ์ตรง จาก

การทํางาน

ช่วงปิดภาค

เรียน

4 โครงการจัดทําระบบรักษา เพื่อความปลอดภัยของ ติดตั้งกล้องวงจรปิด 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนใน ประชาชนมีความสํานักปลัด

ความปลอดภัยด้วยกล้อง บุคลากรและทรัพย์สินในเขในจุดที่เป็นอันตราย (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) เขตพื้นที่ ปลอดภัยในชีวิต
วงจรปิด ในจุดที่เป็น พื้นที่ตําบลตูม ในเขตพื้นที่ตําบลตูม ตําบลตูม และทรัพยสิน
อันตรายในเขตพื้นที่ต.ตูม ได้รับความ เพิ่มมากขึ้น

ปลอดดภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ



5 โครงการหนึ่งตําบล 1.เพื่อจัดบริการการแพทย์จัดตั้งหน่วยกู้ชีพพร้อมให้ 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ประชาชน ประชาชนสามารถ สํานักปลัด

หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย ก่อนส่งโรงพยาบาล บริการประชาชนตลอด (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ในพื้นที่อบต. เรียกใช้บริการจาก

2.เพื่อให้ผู้รับบริการที่เจ็บ 24 ชั่วโมง ที่ อบต.ตูม ได้รับความ หน่วยกู้ชีพอบต.ตูม

ป่วยฉุกเฉินและประสบภัย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา สะดวก ได้ตลอด 24 ช.ม.

อุบัติเหตุได้รับบริการที่ สบายและ เมื่อเกิดการเจ็บป่วย

มาตรฐานอย่างทันท่วงที เป็นหลัก ฉุกเฉินหรือประสบ

3.เพื่อเป็นการสร้างหลัก ประกัน อุบัติเหตุ

ประกันถึงความปลอดภัย ความ

ของประชาชนเมื่อเกิดการ ปลอดภัย

เจ็บป่วยฉุกเฉิน ร้อยละ80%

6 โครงการจัดงานพระราช เพื่อให้ประชาชนเห็นความตลอดปี ในเขตตําบลตูม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนเห็น สํานักปลัด

พิธีรัฐพิธีและวันสําคัญ สําคัญของชาติที่ต้อง (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) 100% มี ความสําคัญของ
ของชาติ เทิดทูนไว้ ความจงรัก สถาบันชาติที่

พักดีต่อ ต้องเทิดทูนไว้
สถาบันชาติ และร่วมกัน

ปกป้อง

7 โครงการจัดตั้งศูนย์ เพื่อให้เป็นจุดศูนย์รวมใน ผู้สูงอายุในเขตตําบลตูม  - 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุใน ผู้สูงอายุได้รวม สํานักปลัด

ผู้สูงอายุประจําตําบล การดูแล และฝึกอบรม ตําบลตูม (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) เขตตําบล กลุ่มอาชีพ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตูม ร้อยละ

40

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการส่งเสริมการเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้ ประชาชนตําบลตูม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 50% ของ ประชาชนได้รับ สํานักปลัด

งบประมาณ



รู้ประชาคมอาเซียนให้กับ กับหน่วยงานในพื้นที่ (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ประชาชน ความรู้ ความเข้า
หน่วยงานในพื้นที่ตําบลตมูตําบลตูมมีความรู้ ใจเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน ประชาคม
อาเซียน

9 อุดหนุนสภาเด็กและ เพื่อส่งเสริมการดําเนิน อุดหนุนงบประมาณ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและ ส่งเสริมดําเนิน สํานักปลัด

เยาวชนตําบลตูม กิจกรรมให้สภาเด็กและ เพื่อส่งเสริมดําเนิน (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) เยาวชนมี กิจกรรมให้สภา
เยาวชนได้มีความรู้ความ กิจกรรมให้สภาเด็ก ความรู้และ เด็กและเยาวชน
เข้าใจในกระบวนการทาง และเยาวชนฯลฯ ความเข้าใจ ได้มีความรู้
สังคมเรียนรู้และเข้าใจ กระบวนกา ความเข้าใจใน
สถานการณ์ปัญหาเพิ่มพูน การทาง กระบวนการทาง
ประสบการณ์และวิธีการ สังคม สังคมเรียนรู้และ
แก้ไขในพื้นที่ชุมชนของ เข้าใจสถาน
ตนเอง การณ์ปัญหา

เพิ่มพูนประสบ
การณ์และวิธี
การแก้ไขใน
พื้นที่ชุมชนของ
ตนเอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 อุดหนุนการจัดตั้ง เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการ อุดหนุนงบประมาณ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน เป็นศูนย์ปฏิบัติ สํานักปลัด
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน ร่วมช่วยเหลือประชาชน เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติ ได้รับการ การร่วมช่วย

งบประมาณ



การช่วยเหลือ ในด้านต่างๆ ที่ขอรับ การร่วมช่วยเหลือ ช่วยเหลือ เหลือประชาชน
ประชาชนองค์กร การช่วยเหลือให้ได้รับ ประชาชนในด้าน ให้ได้รับ ในด้านต่าง ๆที่
ปกครองส่วนท้องถิ่น ความสะดวกในการติดต่อ ต่าง ๆ ความ ขอรับการช่วย

ราชการได้ทันท่วงที สะดวกใน เหลือให้ได้รับ
การติดต่อ ความสะดวกใน
ราชการได้ การติดต่อ
ทันท่วงที ราชการได้

ทันท่วงที

 รวม  10 โครงการ 3,540,000       3,610,000     3,610,000  3,610,000  3,610,000  



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ตูม ท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

    3.6  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานรักษาความสงบภายใน  (แนวทางท่ี  5  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิต)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการต้ังจุดบริการประชาชน1.ด าเนินการตามมาตรการ ต้ังด่านตรวจ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง อุบัติเหตุในช่วง ส านักปลัด

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ แผนป้องกัน (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ท่ีต้ังจุดตรวจ เทศกาลส าคัญ
2.ลดอุบัติเหตุทางถนนใน ลดการสูญเสีย
ช่วงเทศกาลส าคัญ ชีวิตและทรัพย์

สิน
2 โครงการต้ังจุดบริการประชาชนเพ่ือช่วยเหลือประชาชนท่ี ต้ังด่านตรวจ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุบัติเหตุลด อุบัติเหตุลดลง ส านักปลัด

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สัญจร และประประสานกับ (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ลงจากเดิม
หน่วยงานอ่ืน ๆ ในการให้ 50%
ความช่วยเหลือ

3 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียว เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม โรงเรียนในเขตพ้ืน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 80 % ของ ผู้เข้ารับการ ส านักปลัด
กับการใช้ถังดับเพลิง สามารถใช้ถังดับเพลิงได้ อบต.ตูม จ านวน 4 (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ผู้ท่ีเข้ารับ อบรมสามารถใช้

อย่างถูกวิธี โรงเรียน การอบรม ถังดับเพลิงได้
และประชาชนใน อย่างถูกวิธี
เขตพ้ืนท่ีต าบลตูม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการฝึกอบรมทบทวน เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมอปพร. อปพร.ต าบลตูม 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชน สามารถช่วย ส านักปลัด

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย ให้มีศักยภาพพัฒนาความรู้ (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ไม่น้อยกว่า เหลือผู้ประสบ
พลเรือน(อปพร.) ความสามารถมากข้ึน ร้อยละ 80 ภัย ให้ปลอดภัย

ได้รับความ ในชีวิตและ
ช่วยเหลือ ทรัพย์สินอย่าง

ถูกวิธี
5 โครงการอบรมให้ความรู้ในการเพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังไฟ เขตพ้ืนท่ีต าบลตูม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี ไม่เกิดไฟป่า ส านักปลัด

ป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่า ป่า ในเขตพ้ืนท่ีต าบลตูม (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ส่วนร่วมใน
กิจกรรม

6 โครงการจัดซ้ือวัสดุ / น้ ายาเคมีเพ่ือป้องกันและระงับ เติมน้ ายาเคมี ถังดับเพลิง50,000   50,000   50,000   50,000  50,000  ร้อยละของ ๑.สามารถดับ ส านักปลัด
ดับเพลิง อัคคีภัยในเบ้ืองต้น ขนาดเล็ก (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ความพึงพอ เพลิงท่ีมีปริมาณ

จ านวน 25 ถัง ใจของ เล็กน้อยได้
ประชาชน ทันท่วงที

๒.ลดการ
สูญเสียใน
เบ้ืองต้น

7 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญ1.สร้างความปรองดอง ประชาชนต าบลตูม 50,000   50,000   50,000   50,000  50,000  ประชาชน ประชาชนมีส่วน ส านักปลัด
ของชาติเพ่ือเสริมสร้างความ 2.สร้างความสามัคคี (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ไม่น้อยกว่า ร่วมในการ
สมานฉันท์ 3.รักชาติศาสนา ร้อยละ 80 ปกป้องสถาบัน

พระมหากษัตริยื มีส่วนร่วม ส าคัญของชาติ
ในการปก
ป้องสถาบัน
ส าคัญของ
ชาติ

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 โครงการสนับสนุนกิจการ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน จัดโครงการปกป้อง 50,000   50,000   50,000   50,000  50,000  จ านวนผู้ ประชาชนมี ส านักปลัด

ลูกเสือชาวบ้าน มีส่วนร่วมในการปกป้อง สถาบันส าคัญของ (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) เข้าร่วม ส่วนร่วมในการ
สถาบันส าคัญของชาติ ชาติ ผู้เข้าร่วม โครงการ ปกป้องสถาบัน

โครงการ จ านวน  ส าคัญของชาติ
5๐ คน

9 โครงการอบรมรณรงค์ป้องกัน เพ่ือให้เยาวชน/ประชาชน เยาวชน/ประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การเกิด ปัญหาอาชญา ส านักปลัด
แก้ไขปัญหายาเสพติด มีความรู้และร่วมป้องกันการหมู่ 1 -16 (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) อาชญา กรรม น้อยลง

แพร่ระบาดยาเสพติด กรรมและ และการระบาด
ปัญหายา ของยาเสพติด
เสพติดเป็น ลดลง
0

10 โครงการค่ายเยาวชน ๑.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมให้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน ๑.เด็ก เยาวชน ส านักงาน
ปลอดภัยห่างไกลยาเสพ และความเข้าใจในการ ความรู้แก่เด็กเยาวชน(ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ผู้เข้าร่วม และประชาชน ปลัดอบต.
ติด ป้องกันตนเองจากภัย และประชาชนท่ัวไป โครงการ ท่ัวไปได้รับความ

ยาเสพติด ในต าบลจ านวน รู้เก่ียวกับยาเสพ
๒.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และ 5๐ คน เสพติดเพ่ิมมาก
เยาวชนรู้ถึงความอันตราย ข้ึนและสามารถ
โทษ และพิษภัยต่างๆ จาก ถ่ายทอดความรู้
การใช้หรือการเข้าไป ให้กับคนใน
ยุ่งเก่ียวกับส่ิงเสพติดหรือ ครอบครัวและ
ยาเสพติดประเภทต่างๆ เพ่ือนได้

๒.ผู้เข้าร่วมโครง
การมีความรู้ใน

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
การป้องกัน
ตัวเองไม่ให้เข้า
ไปยุ่งเก่ียวกับส่ิง
เสพติดต่างๆ

11 โครงการป้องกันสาธารณภัย เพ่ือช่วยเหลือสาธารณภัย ต าบลตูม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนท่ีได้ ส านักปลัด
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในต าบล ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ท่ีเกิด รับสาธารณภัย
ตูม สาธารณภัย ต่าง ๆ ได้รับ

การช่วยเหลือ

12 โครงการฝึกอบรมการป้องกัน 1.เพ่ือฝึกอบรมการป้องกัน ประชาชนต าบลตูม 50,000 50,000 50,000 การเกิด ประชาชนและ ส านักปลัด
และระงับอัคคีภัย และระงับอัคคีภัยให้กับ และบุคลากรของ อัคคีภับเป็น บุคลากรของ

ประชาชนและบุคลากรของ อบต.ตูม 0 อบต.ตูมมีความ
อบต. รู้และทักษะ
2.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ สมารถป้องกัน
และมีทักษะสามารถป้องกัน และระงับอัคคีภัย
และระงับอัคคีภัยได้ ท่ีเกิดข้ึนได้

13 โครงการด าเนินการจัดต้ัง เพ่ือช่วยเหลือประชาชน ต าบลตูม 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนในเขต ส านักปลัด
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ในเขตพ้ืนท่ีต าบลตูมท่ี ได้รับการ พ้ืนท่ีต าบลตูม

ประสบความเดือดร้อน ช่วยเหลือ ท่ีประสบความ
ทันท่วงที เดือนร้อน ได้รับ

ความช่วยเหลือ
ทันท่วงที

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 โครงการ"จิตอาสา"เราท า 1.เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีในเขต จิตอาสาต าบล 50,000 50,000 50,000 จิตอาสาใน เกิดความรู้ ส านักปลัด

ความดีความเข้า ต าบลตูม ต าบลตูม ความสามัคคี
2.ด าเนินงานสนับสนุนงาน รักษาชาติ
ตามท่ีได้รับหมอบหมาย ศาสนา พระมหา

กษัตริย์

รวม  14  โครงการ 670,000   670,000   820,000   820,000  820,000  

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ตูม ท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

    3.5 แผนงานสาธารณสุข  :  งานสาธารณสุข  (แนวทางท่ี  12 ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการฉีดพ่นหมอกควัน เพ่ือก าจัดตัวแก่ของยุงลาย ตลอดปี/เขตต าบล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ไม่มีผู้ป่วย ลดตัวแก่ของยุงลาย ส านักปลัด

ก าจัดยุงลาย ซ่ึงเป็นพาหะของโรคไข้ ตูม (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ด้วยโรคไข้ ซ่ึงเป็นพาหะของ
เลือดออก และลดอันตราย เลือดออก โรคไข้เลือออก
ของไข้เลือดออก

2 โครงการส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใน ประชาชนในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนในเขตพ้ืน ส านักปลัด
การออกก าลังกายด้วย เขตพ้ืนท่ีต าบลตูม รักในการ พ้ืนท่ีต าบลตูม (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ในพ้ืนท่ี ท่ีต าบลตูมมีสุขภาพ
การเต้นแอบิค ออกก าลังกาย จ านวน 16 บ้าน ต าบลตูม แงข็งแรงประชาชน

ท้ัง 16 หมู่ ในเขตพ้ืนท่ีต าบล
บ้าน เข้า ตูม รักการ ออก
ร่วมโครงการก าลังกายด้วย

การเต้นแอโรบิค

3 โครงการรณรงค์และ เพ่ือควบคุมและลดจ านวน พ้ืนท่ีต าบลตูม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน ลดอัตราการเกิด ส านักปลัด
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวท้ังท่ีมีเจ้าของ จ านวน 16 บ้าน (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) สุนัข แมว ของสุนัข แมว

และไม่มีเจ้าของ ในพ้ืนท่ี
ต าบลตูม
ลดลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการควบคุมและ 1. เพ่ีด าเนินการควบคุม พ้ืนท่ีต าบลตูม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนใน 1.ประชาชนมีความ ส านักปลัด

ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกได้ทันเหตุ จ านวน 16 บ้าน (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) เขตพ้ืนท่ี ตระหนักในการ
การณ์ ต าบลตูม ควบคุมป้องกัน
2. เพ่ือท าลายแหล่ง ไม่ป่วยด้วย โรคติดต่อด้วยโรค
เพาะพันธ์ุและภาชนะเส่ียง โรคไขเลือด ไข้เลือดออก
ในแหล่งชุมชน โรงเรียน วัด ออก 2. ทุกภาคส่วน

ราชการมีส่วนร่วม
ในการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อ 

5 โครงการส่งเสริมการ เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงาน ตลอดปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ระบบกสนแพทย์ ส านักปลัด
ด าเนินงานและบริหาร และบริหารจัดการระบบ (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ร้อยละ100 ฉุกเฉินอบต.มีการ
จัดการระบบแพทย์ การแพทย์ฉุกเฉินเบ้ืองต้น ได้รับความ พัฒนาการบริหาร
ฉุกเฉินของอบต. ช่วยเหลือ จัดการมากย่ิงข้ึน

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้ผู้สูงอายได้รับการดูแลผู้สูงอายุในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุร้อย ผู้สูงอายุได้รับการดู ส านักปลัด
ผู้สูงอายุ ด้านการบริหารสาธารณสุข ต าบลตูม (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ละ50 มีสุข แลสุขภาพเหมาะสม

ตามความจ าเป็น ภาพท่ี
แข็งแรง

7 โครงการจัดซ้ือวัสดุ เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ พ้ืนท่ีต าบลตูม 16 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน มีวัสดุ อุปกรณ์ ส านักปลัด
อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์ทาง เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ หมู่บ้าน (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) 1,614 เวชภัณฑ์ทางการ
การแพทย์ ครัวเรือน แพทย์ ใช้ในงาน

สาธารณสุข

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 โครงการออกตรวจสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนได้รับการ พ้ืนท่ีต าบลตูม 16 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน ประชาชนได้รับการ ส านักปลัด

ดูแลด้านการบริหาร หมู่บ้าน (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ประชาชน ดูแลสุขภาพ
สาธารณสุขตามความจ าเป็น ร้อยละ70 เหมาะสม

9 โครงการอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้ พ้ืนท่ีต าบลตูม 16 20,000    20,000  20,000 จ านวน ประชาชนได้รับการ ส านักปลัด
เก่ียวกับโรคระบาด เความเข้าใจโรคระบาดใน หมู่บ้าน ประชาชน ดูแลสุขภาพ

พ้ืนท่ีต าบลตูม ร้อยละ70 เหมาะสม

10 โครงการพระราชด าริ เพ่ิอด าเนินงานตามแนวทาง สนับสนุนเงินอุดหนุน 320,000 320,000 320,000 320,000 เงินอุดหนุน ประชาชนในหมู่ ส านักปลัด
ด้านสาธารณสุข โครงการพระราชด าริด้าน ให้หมู่บ้านในเขต หรับการ บ้านได้รับการ

สาธารณสุข อบต.ตูม  หมู่บ้านละ ด าเนินงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ 20,000 บาท ตามแนว และแก้ไขปัญหา
คณะกรรมการชุมชนจัดท าโครง จ านวน 16 หมู่บ้าน ทางโครงการด้านสาธาธรณสุข
การตามพระราชด าริด้าน ท่ีขอเสนอขอรับ พระราชด าริ อย่างเหมาะสมกับ
สาธารณสุขอย่างน้อย งบประมาณ ได้แก่ ด้านสาธารณกับสภาพพ้ืนท่ีและ
๓ โครงการโดยจัดท าโครงการ โครงการตามพระ สุขจ านวน ส่ิงแวดล้อมในหมู่
เสนอขอรับงบประมาณจาก ราชด าริ ท่ีเก่ียวข้อง 320,000บ. บ้าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  กับงานด้าน ท่ีจัดสรรให้
ท้ังน้ีต้องผ่านการประชาคม สาธารณสุข อาทิ แก่หมู่บ้าน
ของชุมชน/หมู่บ้านให้มี เช่น ในเขตอบต.
ความเหมาะสมกับปัญหาและ 1. โครงการอบรม ตูมหมู่บ้าน
บริบทของพ้ืนท่ีชุมชน/หมู่บ้าน หมอหมู่บ้านใน ๒๐,000บ.

พระราชประสงค์

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2. โครงการสืบสาน
พระราชปริธาน
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม
3. การควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตน์
ราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
4. การปรับปรุง
ภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตน์
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
5.การส่งเสริมโภชนา
การและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6. โครงการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนท่ี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี
7. โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
To be number
oneb (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในหมู่บ้าน
ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตน์ราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี
8. โครงการหน่วย
ทันตกรรมเคล่ือนท่ี
พระราชทาน
หรือโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขอ่ืน ๆ

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 โครงการจัดหาเคร่ืองออก เพ่ือให้มีเคร่ืองออกก าลังกาย ส่งเสริมการออก 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด

ก าลังกาย ส าหรับการเล่นกีฬาและ ก าลังกายของ (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) มีสุขภาพ ร่างกายท่ีแข็งแรง
นันทนาการ ประชาชนในพ้ืนท่ี เข็งแรง และใช้เวลาว่างให้

ต าบลตูม ถ้วนหน้า เกิดประโยชน์

12 เงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุน เพ่ือสนับสนุนค่าป่วยการ สนับสนุนค่าป่วย 12,000 12,000 12,000 จ านวน ผู้ป่วยติดเตียงมี ส านักปลัด
ค่าป่วยการส าหรับ ส าหรับนักบริบาลท้องถ่ิน การส ารับนักบริบาล ผู้ป่วย มี ผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด
นักบริบาลท้องถ่ิน ท้องถ่ิน ผู้ดูแลอย่าง

ใกล้ชิด

   รวม  12 โครงการ 1,900,000   2,220,000    2,252,000     2,252,000  2,252,000 

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ตูม ท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

     3.๒  แผนงานสังคมสงเคราะห์  :  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  (แนวทางท่ี  5  ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริม1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ ฝึกอบรมให้ความรู้ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปีละ 90 ผู้สูงอายุ มีความ ส านักปลัด

คุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ รับความรู้ความเข้าใจ รู้แก่ผู้อายุในเขต (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ของผู้เข้ารับรู้ความสามารถ
หลักการ และวิธีการ ต าบลตูม/เจ้าหน้าท่ี การพัฒนา ดูแลรักษา
พัฒนาศักยภาพของ จาก รพ.ส่งเสริม สุขภาพร่างกาย
ตนเอง สุขภาพ/ผู้บริหาร ตนเองได้อย่าง
2.เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ เจ้าหน้าท่ีอบต. ถูกต้อง
ฝึกทักษะการดูแล จ านวนไม่น้อยกว่า 
ตนเอง และใช้เวลา 80 คน
ว่างให้เป็นประโยชน์

2 โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ เพ่ือให้ผู้ยากไร้ใน ตามโครงการ อบต. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน คุณภาพชีวิตและ ส านักปลัด
พ้ืนท่ีได้รับการช่วย จ านวน  2 ราย (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) 2 ราย สภาพจิตใจของ
เหลือเบ้ืองต้น ผู้อยากไร้ดีข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการส่งเสริมและสนับสนนุนเพ่ือฝึกอบรมผู้สูงอายุตามโครงการ อบต. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ส านักปลัด

การพัฒนาชีวิตของผู้ชราผู้พิการ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จ านวน 30 ราย (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) 30ราย ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ด้อยโอกาส

4 โครงการก่อสร้างบ้านคนจน 1.เพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัย ตามโครงการ อบต. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน 1.เป็นท่ีอยู่อาศัยส่วนโยธา
และซ่อมแซม ของผู้ไร้ท่ีไม่มีท่ีอยู่ท่ี (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) มีท่ีอยู่อาศัยของผู้ไร้ท่ีไม่มี

ท่ีท ากิน ท่ีดีข้ึน ท่ีท ากิน
2. เพ่ือบรรเทาความ 2.บรรเทาความ
เดือดร้อนได้ใน เดือดร้อนได้ใน
ระดับหน่ึง ระดับหน่ึง

   รวม  4 โครงการ 380,000    380,000  380,000  380,000  380,000  

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ท่ี 4 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
4.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) เพ่ือจัดสรรอาหารเสริม จัดซ้ืออาหารเสริม ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนระดับ กองการ

แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัด (นม) ให้แก่เด็กในโรงเรียน (นม)ให้แก่เด็กใน (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ในโรงเรียน อนุบาล-ป.๖ ใน ศึกษาฯ
สพฐ.และเด็กเล็กในศูนย์ และเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก โรงเรียน๔ แห่งและ ท้ัง ๔ แห่งและ โรงเรียนสังกัด สพฐ.
พัฒนาเด็กเล็ก  ในพ้ืนท่ี เล็กในเขตพ้ืนท่ีต าบลตูม เด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในศูนย์ และเด็กเล็ก
ต าบลตูม ได้รับอาหารเสริม (นม) เด็กเล็ก ๒ แห่ง เด็กเล็กท้ัง ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อย่างท่ัวถึง แห่งพัฒนาเด็ก ทุกคน มีพัฒนาการ  
ได้รับอาหารเสริม ครบถ้วนสมวัยและ
(นม) ครบ๑๐๐% สุขภาพร่างกายท่ี

สมบูรณ์แข็งแรง
๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ กองการ

การบริหารสถานศึกษา ศึกษาฯ
 - เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน - เพ่ือจัดสรรส าหรับเด็ก  - ผลักส่งเงินอุดหนุน ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ 800,000 เด็กท่ีเข้ารับบริการ เด็กปฐมวัยในศูนย์
อาหารกลางวัน ส าหรับ ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก ส าหรับสนับสนุนอาหาร ท่ีศูนย์พัฒนาเด็ก พัฒนาเด็กเล็กท้ังสอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เล็กท้ัง 2 แห่ง ให้ได้ กลางวันส าหรับ เล็กท้ังสองแห่ง แห่งมีพัฒนาการทาง

รับประทานอาหารท่ีถูกหลัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับอาหารกลาง ด้านร่างกายและ
โภชนาการอย่างครบถ้วน ในสังกัดท้ังสองแห่ง วันครบทุกคนคิด สติปัญญา อย่างสมวัย
ท่ัวถึงทุกคน ครบท้ังปีงบประมาณ เป็น ๑๐๐% ซ่ึงเป็นผลจากการได้

รับประทานอาหาร
กลางวันท่ีถูกหลัก
โภชนาการ อย่างครบ
ถ้วน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 2๕๖5)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
 - เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน -เพ่ือจัดซ้ือวัสดุการศึกษา  - ผลักส่งเงินอุดหนุน ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 250,000 เด็กท่ีเข้ารับบริการ เด็กในศูนย์พัฒนา กองการ 
ค่าจัดการเรียนการสอนของ ส่ือการเรียนการสอน ส าหรับสนับสนุน (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กเล็กท้ังสอง ศึกษา ฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) เคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก ค่าจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 แห่งมีพัฒนาการ

ส าหรับการจัดประสบการณ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับประโยชน์จาก ครบท้ัง ๔ ด้าน
จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย (รายหัว) แก่ศูนย์พัฒนา การจัดหาวัสดุ อย่างสมวัย
(อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์ เด็กเล็กในสังกัด การศึกษา ส่ือการ
พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ี ท้ังสองแห่ง เรียนการสอน ฯ
ต าบลตูม ท้ังสองแห่ง เพ่ือพัฒนาการการ

จัดประสบการณ์
 - เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน - เพ่ือจัดสรรเป็น ผลักส่งเงินอุดหนุน  - 100,000 150,000 150,000 150,000 เพ่ือให้เด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัย กองการ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 1. ค่าหนังสือเรียน ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย (อายุ 3-5ปี) ได้รับ (อายุ 3-5ปี) ได้รับ ศึกษา ฯ
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน ในการจัดการศึกษา การจัดสรร การจัดสรร

3. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณให้เป็น งบประมาณให้เป็น
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - ค่าหนังสือเรียน  - ค่าหนังสือเรียน
จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย ในสังกัดท้ังสองแห่ง  - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน
(อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนา ครบทุกรายการ  - ค่าเคร่ืองแบบ  - ค่าเคร่ืองแบบ
เด็กเล็กในพ้ืนท่ีต าบลตูมท้ัง นักเรียน นักเรียน
สองแห่ง  - ค่ากิจกรรมพัฒนา  - ค่ากิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนครบถ้วน ผู้เรียนครบถ้วนทุกคน
ทุกคน คิดเป็น
ร้อยละ 100

3 อุดหนุนอาหารกลางวัน เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียน อุดหนุนงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนใน นักเรียนได้รับ กองการ
โรงเรียนสังกัดส านักงาน ท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีบริการ เพ่ือเป็นค่าอาหาร (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) โรงเรียนท่ีอยู่ใน อาหารกลางวัน ศึกษา ฯ
คณะกรรมการการศึกษา ของ อบต.ตูม ได้รับการ กลางวัน แก่โรงเรียน เขตพ้ืนท่ีบริการ ท่ีถูกหลัก
ข้ึนพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขต จัดสรรงบประมาณอาหาร ในเขตรับผิดชอบ ของ อบต.ตูมได้ อนามัยถูกต้อง
พ้ืนท่ีต าบลตูม กลางวันอย่างครบถ้วน จ านวน๔ แห่ง รับการจัดสรร งตามหลัก

และท่ัวถึง ค่าอาหารกลาง โภชนาการ
วันคิดเป็น๑๐๐% อย่างครบถ้วนทุกคน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการ บุคลากรในศูนย์พัฒนา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ บุคลากรในศูนย์ บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง กองการ

ผู้บริหารฯ ครู  ผู้ดูแลเด็ก  ปฏิบัติงานรอบด้านให้แก่ เด็กเล็กและบุคลากรอ่ืน (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) พัฒนาเด็กเล็กและ ด้านการศึกษา ศึกษาฯ
บุคลากรท่ีเก่ียวข้องและคณะ ผู้บริหารฯ ครู  ผู้ดูแลเด็ก  ท่ีเก่ียวข้องทางด้านการ บุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียว ทุกคนได้รับการ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนา บุคลากรท่ีเก่ียวข้องและ ศึกษา ข้องทางด้านการ พัฒนาศักยภาพ
เด็กเล็กท้ังสองแห่ง คณะกรรมการบริหาร ศึกษาได้รับการ มีความรู้ในการ 

ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง พัฒนาศักยภาพ ปฏิบัติงานมากข้ึน
สองแห่ง ครบ ๑๐๐%  

5 ค่าสาธารณูปโภค เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช าระค่าไฟฟ้า ค่าประปา 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก กองการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีไฟฟ้า น้ าประปา  และค่าอินเตอร์เน็ต (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) คิดเป็นร้อย100% เล็กมีการบริหาร ศึกษาฯ

และอินเตอร์เน็ตใช้อย่าง ส าหรับศูนย์พัฒนา มีไฟฟ้า ประปาและ จัดการและการ 
เพียงพอในการบริหาร เด็กเล็กสังกัด อบต.ตูม  อินเตอร์เน็ตใช้ จัดการเรียนการ
จัดการและจัดกิจกรรม จ านวน 2 แห่ง  ท้ังปี อย่างเพียงพอ สอนท่ีดีมีประสิทธิ
การเรียนการสอนในศพด. ในการบริหาร ภาพ

จัดการและจัดการ 
เรียนการสอน

6 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม เพ่ือเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือ อบต.ตูมและศูนย์พัฒนา 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 100 ของ การบริหารงาน กองการ
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ซ่อมแซม ท่ีดินและส่ิงก่อ เด็กเล็กท้ัง 2 แห่ง (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) จ านวนท่ีดินและ ขององค์การ ศึกษาฯ

สร้างท่ีอยู่ในความ  ส่ิงก่อสร้าง  ได้รับ บริหารส่วนต าบล 
รับผิดชอบขององค์การ การบ ารุงรักษา มีคุณภาพและ
บริหารส่วนต าบลตูม หรือซ่อมแซม ประสิทธิภาพ

7 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา อบต.ตูมและศูนย์พัฒนา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 ของ การบริหารงาน กองการ
ทรัพย์สิน หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เด็กเล็กท้ัง 2 แห่ง (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) จ านวนทรัพย์สิน ขององค์การ ศึกษาฯ

เช่น วัสดุ  ครุภัณฑ์ ได้รับการบ ารุง บริหารส่วนต าบล 
รักษาหรือซ่อมแซม มีประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรัปปรุงสภาพแวดล้อม 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 ของ ผู้เข้ารับบริการ กองการ

 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) จ านวน ศูนย์พัฒนา ในศูนย์พัฒนา ศึกษาฯ
วัดพรหมราช ให้เหมาะสมแก่การพัฒนา 2 แห่ง เช่น ปลูกต้นไม้ เด็กเล็ก อบต.ตูม เด็กเล็กมีความ
 - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ เด็กท่ีเข้ารับบริการ จัดสวนหย่อม เป็นต้น ได้มีการปรับปรุง พึงพอใจในสภาพ
วัดวังวารีวน ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด ภูมิทัศน์ แวดล้อมท่ีสวย

แยกตามความต้องการและ งามและเหมาะสม
จ าเป็นของศูนย์ ฯ ท้ังสองแห่ง

9 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้  - เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ จัดท าโครงการศึกษา 80,000 80,000 80,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ของ เด็กเล็กเกิดการ กองการ
นอกสถานท่ี  ศูนย์พัฒนา ท่ีหลากหลายและรู้จักช่วย แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรียนรู้จาก ศึกษาฯ
เด็กเล็ก เหลือตนเอง ส าหรับเด็กเล็ก ได้จัดกิจกรรม ประสบการณ์ตรง 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส าหรับเด็ก ไม่น้อย ท่ีได้สัมผัสกับส่ิง 
 ท้ัง 2 แห่งไม่น้อยกว่า กว่าปีละ 1 คร้ัง ต่าง ๆ รอบตัว

ปีละ 1 คร้ัง
10 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองเล่น เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์เคร่ือง จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๑๐๐ ของ เด็กเล็กได้มีพ้ืนท่ี กองการ

สนามเด็กเล่น เล่นสนามเด็กเล่นส าหรับ เด็กเล่น ศูนย์พัฒนา (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) เด็กท่ีเข้ารับบริการ ออกก าลังกาย ศึกษาฯ
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ังสอง เด็กเล็ก จ านวน ๒ ชุด ได้มีเคร่ืองเล่น และได้ใช้เคร่ือง
ท้ังสองแห่ง แห่ง  ได้ออกก าลังกาย สนามท่ีเพียงพอ เล่นสนามท่ี

และมีเคร่ืองเล่นสนาม และปลอดภัย ปลอดภัย
ท่ีปลอดภัย

11 โครงการจัดต้ังศูนย์อินเตอร์ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน จัดต้ังศูนย์ ฯ อย่างน้อย  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐  - เด็ก เยาวชนและ ประชาชนมีความ กองการ
เน็ตและเทคโนโลยีสาร ในพ้ืนท่ีสามารถเข้าถึง ๑ ศูนย์ (ปี 2560) ประชาชนท่ัวไป ในพ้ืนท่ีมีความรู้ ศึกษาฯ
สนเทศต าบล บริการสารสนเทศยุคใหม่ ท่ีเข้าใช้บริการมี ท่ีเกิดจากแหล่ง

ได้อย่างท่ัวถึง ความพึงพอใจ เรียนรู้ในชุมชน
ร้อยละ ๗๐

12 โครงการจัดงานวันเด็ก เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก จัดกิจกรรมเน่ืองใน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เด็ก เยาวชน และ เด็ก เยาวชน กองการ
แห่งชาติ ตระหนักถึงความส าคัญ โอกาสวันเด็กแห่งชาติ  (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ประชาชนท่ัวไปเข้า ประชาชนท่ัวไป ศึกษาฯ

ของตนเองและบทบาท 1 คร้ัง ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ได้ร่วมกิจกรรมท่ี 
หน้าท่ีอันพึงกระท าใน แห่งชาติไม่น้อยกว่า ส่งเสริมเด็กได้
สังคม 100 คน ตระหนักถึงความ

ส าคัญของตนเอง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังกล้อง เพ่ือจัดหากล้องโทรทัศน์ ติดต้ังกล้องโทรทัศน์  - 300,000 400,000 400,000 400,000 กล้องวงจรปิดพร้อม เด็กท่ีเข้ารับบริการ กองการ

โทรทัศน์วงจรปิด วงจรปิดชนิดเครือข่าย วงจรปิดชนิดเครือข่าย ติดต้ัง จ านวน 16 ตัว และทรัพย์สิน ศึกษา
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ ศูนย์ละ 8 จุด ในศูนย์พัฒนา
ติดต้ังภายในอาคาร ติดต้ังภายในอาคาร  เด็กเล็ก ได้รับการ
ส าหรับใช้ในงานรักษา ส าหรับใช้ในงานรักษา  ดูแลความปลอดภัย
ความปลอดภัยท่ัวไป ความปลอดภัยท่ัวไป  อย่างท่ัวถึง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายละเอียดตามท่ี  
ท้ังสองแห่ง กระทรวงดิจิตัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม
ก าหนด)

14 จัดซ้ือถังดับเพลิงส าหรับ เพ่ือให้ศูนย์อบรมเด็ก จัดซ้ือถังดับเพลิง  - ๕๐,๐๐๐  -  -  - ถังดับเพลิงจ านวน ศูนย์อบรมเด็กก่อน กองการ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัด ก่อนเกณฑ์วัดวังวารีวน จ านวน 5 ถัง 5 ถัง เกณฑ์วัดวังวารีวน ศึกษา
วังวารีวน มีอุปกรณ์เพ่ือป้องกัน มีถังดับเพลิงพร้อม

เหตุเพลิงไหม้ในเบ้ืองต้น ใช้งานได้ทันท่วงที
ได้ทันท่วงที

รวม  14  โครงการ 6,930,000 7,480,000 7,830,000 8,350,000 7,850,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ท่ี 4ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดงานประเพณี  - เพ่ือร่วมอนุรักษ์และ จัดท าโครงการจัดงาน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  - เด็ก เยาวชนและ ประชาชนในเขต กองการ

ลอยกระทง สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ประชาชนท่ัวไปเข้า พ้ืนท่ีต าบลตูม  ศึกษาฯ
ลอยกระทงให้คงอยู่สืบ ๑ คร้ัง ร่วมกิจกรรมเพ่ือ ได้ร่วมอนุรักษ์
ต่อไป อนุรักษ์และสืบสาน และสืบสาน
 ประเพณีลอย ประเพณีวัฒนธรรม

กระทงไม่น้อยกว่า อันดีงามให้คงอยู่
1๐๐ คน สืบต่อไป

2 โครงการจัดงานประเพณี  - เพ่ือร่วมอนุรักษ์และ จัดท าโครงการจัดงาน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  - เด็ก เยาวชนและ ประชาชนในเขต กองการ
สงกรานต์สืบสาน สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์สืบ (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ประชาชนท่ัวไปเข้า พ้ืนท่ีต าบลตูม  ศึกษาฯ
วัฒนธรรมไทย ลอยกระทงให้คงอยู่สืบ สานวัฒนธรรมไทยเป็น ร่วมกิจกรรมเพ่ือ ได้ร่วมอนุรักษ์

ต่อไป ประจ าทุกปี อนุรักษ์และสืบสาน และสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีวัฒนธรรม
ไม่น้อยกว่า0 คน อันดีงามให้คงอยู่

 สืบต่อไป
3 โครงการจัดกิจกรรมเน่ือง  - เพ่ือร่วมส่งเสริมและ จัดท าโครงการเพ่ือร่วม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ประชาชนใน กองการ

ในวันส าคัญทางพระพุทธ ท านุบ ารุงประเพณีท่ี ส่งเสริมและท านุบ ารุง (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ของวันส าคัญด้าน เขตพ้ืนท่ีต าบลตูม ศึกษาฯ
ศาสนา ส าคัญทางพระพุทธ พระพุทธศาสนาหรือเข้า พระพุทธศาสนาท่ี  ได้ร่วมกิจกรรม
1. กิจกรรมเน่ืองใน ศาสนา ให้คงอยู่สืบต่อไป ร่วมกิจกรรม  ไม่น้อยกว่า องค์การบริหารส่วน เพ่ือท านุบ ารุง
วันมาฆบูชา 2 คร้ัง/ปี ต าบลตูม  ได้จัด พระพุทธศาสนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 2๕๖5)
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2. กิจกรรมเน่ืองใน  กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม ให้คงอยู่สืบต่อไป
วันวิสาขบูชา และท านุบ ารุงพระ
3. กิจกรรมเน่ืองใน  พุทธศาสนาให้คง  
วันอาสาฬหบูชา อยู่สืบไป
4. กิจกรรมเน่ืองใน
วันเข้าพรรษา
5. กิจกรรมเน่ืองใน
วันออกพรรษา

4 โครงการร่วมงานเทศกาล 1. เพ่ือร่วมส่งเสริมการจัด จัดท าโครงการเพ่ือร่วม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อบต.ตูม ได้ร่วม ประชาชนในเขต กองการ
ไหมไทยอ าเภอปักธงชัย งานประเพณีประจ าปีของ งานเทศกาลไหมไทย (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) อนุรักษ์ประเพณีท้อง พ้ืนท่ีต าบลตูม ศึกษาฯ

ท้องถ่ิน จ านวน 1 คร้ัง / ปี ถ่ินและส่งเสริมผลิต ได้มีส่วนร่วมการ
2. เพ่ือร่วมส่งเสริมและ ภัณฑ์ชุมชน ให้เป็น อนุรักษ์ประเพณี
เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของ ท่ีแพร่หลาย ของท้องถ่ินและ
ชุมชนและภูมิปัญญา ร่วมเผยแพร่ผลิต
ท้องถ่ิน ภัณฑ์ชุมชนให้

เป็นท่ีรู้จักอย่าง
กว้างขวาง

5 โครงการร่วมงานสืบสาน  - เพ่ือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  - ร่วมกิจกรรมท่ีจัดข้ึน 40,000 40,000 40,000 40,000 50,000 อบต.ตูม ได้ร่วม ประชาชนในเขต กองการ
วัฒนธรรมการบวงสรวง ท่ีก าหนดจัดข้ึนในงาน จ านวน 1 คร้ัง/ปี (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) อนุรักษ์ประเพณี พ้ืนท่ีต าบลตูม ศึกษาฯ
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี บวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าว ท้องถ่ินและร่วม ได้มีส่วนร่วมการ
(องค์จ าลอง) สุรนารี ให้ประชาชนใน ร าลึกถึงคุณงาม อนุรักษ์ประเพณี

พ้ืนท่ีได้ร่วมกิจกรรมท่ี ความดีของ ของท้องถ่ิน 
แสดงออกถึงความระลึก คุณย่าโม  
ถึงบุคคลส าคัญ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติ  - เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก  จัดท าโครงการส่งเสริม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - เด็ก เยาวชน ผู้เข้าร่วมโครงการ กองการ

ธรรมของพุทธศาสนิกชน เยาวชนประชาชน การปฏิบัติธรรมของ (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ประชาชน  ผู้บริหาร ตระหนักถึงความ ศึกษาฯ
ในช่วงเข้าพรรษา ผู้บริหาร สมาชิกฯ พุทธศาสนิกชนในช่วง สมาชิก ฯ พนักงาน ส าคัญของการ

พนักงาน เจ้าหน้าท่ี อบต. เข้าพรรษา ปีละ ๑ คร้ัง เจ้าหน้าท่ี อบต.ตูม ฝึกปฏิบัติตาม
ได้ตระหนักถึงความส าคัญ เข้าร่วมโครงการ หลักธรรมค าสอน
ของพระพุทธศาสนาและ ไม่น้อยกว่า 200 คน และน ามา
น าหลักธรรมค าสอนต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ใน
มาประยุกต์ใช้ให้เกิด ชีวิตประจ าวันได้
ประโยชน์ในชีวิต
ประจ าวัน

7 โครงการอบรมให้ความรู้ เพ่ือร่วมส่งเสริมและ จัดท าโครงการอย่างน้อย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็ก เยาวชนและ ผู้เข้าร่วมโครงการ กองการ
เก่ียวการศิลปะวัฒนธรรม อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ๑ โครงการ/ปี ประชาชนในพ้ืนท่ี ได้รับความรู้และ ศึกษาฯ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ภูมิปัญญาของท้องถ่ิน เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมเป็นส่วน
เช่น ร าโทน , เพลงโคราช    ให้คงอยู่สืบต่อไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน หน่ึงในการสืบ
กลองยาว ฯลฯ ต่อโครงการ สานศิลปะ

วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ให้คงอยู่สืบไป

8 โครงการส่งเสริมและสนับ เพ่ือร่วมส่งเสริมและสนับ จัดท าโครงการอย่างน้อย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ องค์การบริหาร งานประเพณี กองการ
สนุนการจัดงานประเพณี สนุนการจัดงานประเพณี ๑ โครงการ/ปี ส่วนต าบลตูมได้ วัฒนธรรมใน ศึกษาฯ
วัฒนธรรมในชุมชน เช่น วัฒนธรรมในชุมชนให้คง ร่วมสืบสานงาน พ้ืนท่ีได้รับการ
 -งานไหว้รอยพระพุทธบาท อยู่สืบต่อไป ประเพณีวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับ
จ าลองวัดพรหมราช ในพ้ืนท่ี อย่างน้อย สนุนให้คงอยู่กับ
ฯลฯ ๑ คร้ัง / ปี ท้องถ่ินสืบไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือเป็นส่ือกลางในการ ส่งเสริมและสนับสนุนการ 200,000   200,000   200,000   ผลการด าเนิน เกิดสัญลักษณ์ของ กองการ

การสร้างสรรค์งานประติมา สะท้อนวัฒธรรมวิถีชีวิต สร่งสรรค์งานประติมากรรม โครงการฯ จ านวน ชุมชนและผู้คนมี ศึกษาฯ
กรรมท้องถ่ิน สัญญาลักษณ์ทางสังคม ท้องถ่ิน จ านวน 1 คร้ังต่อปี หน่วยเป็นคน/คร้ัง พ้ืนท่ีในการใช้สอยใน กองช่าง

เพ่ือให้เกิดการใช้สอยพ้ืนท่ี ร้อยละความพึง การพักผ่อนหย่อนใจ ส านักปลัด
ในกิจกรรมต่างๆ พอใจของประชาชน การจัดกิจกรรมและ

สันทนาการ

รวม  9  โครงการ 840,000 840,000 1,040,000 1,040,000 1,050,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ตูม ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งาน  (แนวทางที่  12 ส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริมปลูก 1.เพื่อนําไปสู่การขยายการ ตามโครงการของอบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 70% 1.ประชาชนได้มี สํานักปลัด

หญ้าแฝก ปลูกหญ้าแฝกตามพระราช (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ของพื้นที่ พื้นที่ดี
ดําริของพระบาทสมเด็จ เป้าหมาย 2. ลดปัญหาของ
พระเจ้าอยู่หัว การพังทลายของ
2.เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน ดิน
ได้รับรู้ถึงประโยชน์ของ
หญ้าแฝกในการอนุรักษ์
น้ําและดิน
3.เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน/ชุมชน ในการ

2 โครงการปลูกป่าชุมชนและ 1.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ตามโครงการของอบต. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 80%ของ 1.เพิ่มพื้นที่สีเขียว สํานักปลัด
ดูแลป่าชุมชน ชาติ (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ประชาชน 2.ลดภาวะโลก

2.ปลูกจิตสํานักในการ ในพื้นที่ ร้อน
รักษาสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลตูม  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการให้ความรู้กับ เพื่อให้ความรู้กับประชาชน ตามโครงการของอบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน ประชาชนและ สํานักปลัด

ประชาชนด้านการรักษา เยาวชนในเขตตําบลตูม ใน (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) 50 คน เยาวชนในเขต
ทรัพยากรธรรมชาติและ การดูแลสิ่งแวดล้อม ตําบลตูม มีความ
สิ่งแวดล้อม รู้ในการดูแล

รักษา

4 โครงการคลองสวยน้ําใส 1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 1.ประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 คลองสะอาด1.ส่งเสริมให้ สํานักปลัด
มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่ง 2.ผู้นําชุมชนในพื้นที่ (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ไม่มีขยะ ประชาชนมีส่วน
แวดล้อม จํานวน 50 คน ร่วมในการรักษา
2.เพื่อให้คลองมีความสวย สิ่งแวดล้อม
งามปลอดจากขยะ 2.คลองมีความ
3.เพื่อช่วยป้องกันน้ําท่วม สวยงามปลอด
จากสาเหตุขยะอุดตัน จากขยะ

3.ป้องกันน้ําท่วม
จากสาเหตุขยะ
อุดตัน

5 โครงการรณรงค์และส่งเสริม1. เพื่อให้ประชาชนในเขต พื้นที่ตําบลตูม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ลดปริมาณ 1. ประชาชนใน สํานักปลัด
ลดปริมาณขยะ การคัดแยก พื้นที่ตําบลตูมมีความรู้เกี่ยว จํานวน 16 บ้าน (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ขยะอันตรายเขตพื้นที่ตําบลตูม
ขยะ และและการกําจัดขยะ กับขยะประเภทต่างๆตลอด ในเขตพื้นที่ มีความรู้เกี่ยวกับ
อย่างถูกวิธี จนทราบถึงปัญหาและผล ตําบลตูม ขยะประเภทต่างๆ 

กระทบที่เกิดจากขยะ ตลอดจนทราบ
2.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ถึงปัญหาและ
เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณ กระทบที่เกิด
ขยะวิธีการคัดแยกขยะ การ จากขยะ

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
นํากลับมาใช้ใหม่ 2. ประชาชนมี สํานักปลัด
3. เพื่อให้ชุมชนบริหารจัด ความรู้เกี่ยวกับ
การขยะด้วยตนเอง วิธีลดปริมาณขยะ 
4. เพื่อลดปริมาณขยะใน วิธีการคัดแยก
ชุมชน และการนํากลับ

มาใช้ใหม่
3.ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการได้
ด้วยตนเอง
4. ลดปริมาณ
ขยะในชุมชน

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการท้องถิ่นไทยรวม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีพื้นที่สีเขียวมีพื้นที่สีเขียวใน สํานักปลัด

ใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว ตําบลตูม การปลูกต้นไม้ ปรับ (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) เพิ่มขึ้น เขตตําบลตูม
ปรุงสวนสาธารณะ เพิ่มขึ้น
เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อน และร่วม
ถวายเป็นราชสักการะ
ในวโรกาสพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ทรงเฉลิมพระชนมายุ
ครบ 84พรรษา ตาม
หนังสือด่วนที่สุด ที่มท 
0891.4/306 ลว. 
3 ก.พ.2554และ
หนังสือด่วนที่สุดที่มท 
0891.4/682
ลว. 23 มี.ค. 2554

7 โครงการทําความสะอาด เพื่อทําความสะอาดพื้นที่ เขตพื้นที่ตําบลตูม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พื้นที่ตําบลตูม ประชาชนได้รับ สํานักปลัด
พื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่ สาธารณะ (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) มีความสะอาด สะอาด
ตําบลตูม

8 โครงการกําจัดวัชพืชและสิ่ง เพื่อกําจัดวัชพืชและสิ่ง เขตพื้นที่ตําบลตูม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พื้นที่ตําบลตูม ประชาชนได้รับ สํานักปลัด
กีดขวางทางน้ําในเขตพื้นที่ กีดขวางทางน้ํา (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) มีความสะอาด สะอาด
ตําบลตูม

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการปรับปรุงภิมิทัศน์ เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ อบต.ตูม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน อบต.มีสภาพภูมิ สํานักปลัด

ให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม ศูนย์บริการประชาชน (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ในเขตอบต. ทัศน์ที่สวยงาม
พื้นที่สาธารณในเขต ร้อย 50 และมีความรม่รื่น
พื้นที่อบต.ตูม น่าอยู่

10 โครงการธนาคารน้ําใต้ดิน เพื่อเพิ่มกระบวนการเรียนรู้ ครัวเรือนตนแบบใน 100,000 100,000 100,000 มีแหล่งเรียน มีแห่งเรียนรู้ สํานักปลัด
ให้ประชาชนในการพัฒนา เขตตําบลตูมและพื้นที่ รู้ ประจํา ประจําตําบล
แหล่งน้ําใต้ดินและรักษา สาธารณะประโยชน์ ตําบล รักษาสมดุลและ
แหล่งน้ํา จํานวน 1 ระบบนิเวศน์

แห่ง และมี
ศูนย์
ธรรมชาติ
ทุกหมู่บ้าน

11 โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนจํานวน 50,000   50,000  50,000  ประชาชน ประชาชนใน สํานักปลัด
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ตําบลตูมมีความรู้ความ 150 คน จํานวน พื้นที่ตําบลตูม
ของอาสาสมัครท้องถิ่น เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท 150 คน มีความรู้ความ
รักษ์โลก หน้าที่ของตน เข้าใจเกี่ยวกับ

บทบาทหน้าที่
ของตน

  รวม  11  โครงการ 1,230,000    1,230,000  1,380,000   1,380,000   1,380,000   

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ตูม ที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี

6.4  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 สมทบกองทุนหลักประกัน เพื่อส่งเสริมเป็นหลัก ตามโครงการ อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100%ของ ประชาชนตําบลตูมมี สํานักปลัด

สุขภาพตําบลตูม ประกันสุขภาพตําบล (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) งบประมาณ หลักประกันสุขภาพ

ตูม สมทบ ถ้วนหน้า

  รวม 1 โครงการ 100,000   100,000  100,000  100,000  100,000  

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลตูม  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ตูม ที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี

6.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป  (แนวทางการพัฒนาที่  ๑  ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้ เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ใน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประสิทธิภาพ การทํางานและการ ทุกส่วน

บริการประชาชนและการปฏิบัติ ต่าง ๆเพื่อใช้ในการ การปฏิบัติงาน เช่น (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) และประสิทธิ ให้บริการประชาชน ราชการ
งานของพนักงาน และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน วัสดุสํานักงาน วัสดุ ผลในการให้ มีประสิทธิภาพและ

งานบ้านงานครัว วัสดุ บริการ ประสิทธิผลมากยิ่ง
ไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุ ประชาชนมี ขึ้นเพิ่มศักยภาพให้
คอมพิวเตอร์ วัสดุ มากยิ่งขึ้น กับองค์กร
เพลิงและหล่อลื่นวัสดุ
การเกษตร วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ 
วัสดุยานพาหนะและ
และขนส่งวัสดุอื่น ๆ 
ฯลฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลตูม  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการบํารุงรักษาหรือ เพื่อบํารุงรักษาหรือ บํารุงรักษาหรือปรับ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประสิทธิภาพ การทํางานและการ ทุกส่วน

ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน ปรับปรุงซ่อมแซมให้ ปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) และประสิทธิ ให้บริการประชาชน ราชการ
ต่าง ๆ ของอบต. ทรัพย์สินต่าง ๆให้อยู่ ต่างๆ ผลในการให้ มีประสิทธิภาพและ

ในสภาพใช้งานได้อยู่ บริการ ประสิทธิผลมากยิ่ง
เสมอ ประชาชนมี ขึ้น

มากยิ่งขึ้น

3 โครงการแต่งตั้งตัวแทน เพื่อให้การบริหารงาน ประชาชนในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน การบริหารงาน ทุกส่วน

ประชาคมบ้านหมู่เพื่อร่วมดําเนินอบต.เป็นไปด้วยความ ตําบลตูม (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) โครงการที่ อบต.เป็นไปด้วย ราชการ

กิจกรรมในการจัดซื้อ จัดจ้าง โปร่งใสตรวจสอบได้ ดําเนินการ ความโปร่งใสตรวจ
และการตรวจรับงานกับอบต. ตามราย สอบได้

ละเอียดของ
โครงการ

4 จ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันที่เป็น เพื่อประเมินความพึงพอ ตามโครงการ อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน ได้ทราบผลการ สํานักปลัด
กลางเพื่อดําเนินการสํารวจ ใจในการดําเนินงาน (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) แบบ ดําเนินงานในรอบปี
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ของอบต.ประจําปี สํารวจ ที่ผ่านมาเพื่อเป็น
 ของอบต. ออกแบบประมาณ ข้อมูลพัฒนาองค์กร
การก่อสร้างและสํารวจความ ต่อไป
พึงพอใจของอบต.

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 การบริหารจัดการภายในอบต. เพื่อบริหารจัดการด้าน   -ค่ารับรอง บุคคล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน ผู้ที่มีติดต่อได้รับการ ทุกส่วน

ด้านการรับรองและพิธีการ การรับร้องและพิธีการ คณะบุคคลที่มาตรวจ (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) 200 คน ตอนรับเป็นอย่างดี ราชการ

นิเทศงาน
 -ค่ารับรองการประชุม
สภาหรือคณะกรรม
การหรือคณะอนุกรรม
การต่าง ๆที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามกม.หรือ
ระเบียบกท.หมาดไทย

6 โครงการจ้างเหมาพัฒนาเว็ปไซด์เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ ตามโครงการ อบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู้ ประชาชนทั่วไป สํานักปลัด
และปรับปรุงระบบข้อมูลของ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) เข้าใช้ สามารถเข้าสืบค้น
อบต. บริการ ข้อมูลต่าง ๆของ

Internet อบต.ได้สะดวก 
 รวดเร็ว

7 โครงการจัดเก็บภาษีนอก เพื่อให้การจัดเก็บภาษี ออกบริการจัดเก็บ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สามารถ ประชาชนได้รับควา ส่วน
สถานที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาษีนอกสถานที่ให้ (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) จัดเก็บ สะดวกในการให้ การคลัง

ภาพ คลอบคลุมทั้ง16 ภาษีได้ไม่ บริการจัดเก็บภาษี
หมู่บ้าน ต่ํากว่า นอกสถานที่

ร้อยละ70

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 การพัฒนาบุคคลากรของอบต. เพื่อพัฒนาบุคคลากรให้ ค่าใช้จ่ายในการเดิน 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ความรู้ความ บุคลากรมีตวามรู้ ทุกส่วน

ความรู้ความสามารถ ทางไปราชการ,ค่าลง (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) สามารถที่ ความสามารถให้ ราชการ
และความพร้อมในการ ทะเบียนของคณะ เพิ่มขึ้น บริการประชาชน
ให้บริการประชาชนได้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ได้อย่างมี
อย่างเต็มประสิทธิภาพ พนักงานส่วนตําบล ประสิทธิภาพ

พนักงานจ้าง,สมาชิก 

9 โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษา 1.เพื่อเสริมสร้างทักษะ ผู้นําร่วมโครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความสําเร็จ 1.คณะผู้บริหาร สํานักปลัด
ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอของ การทํางานให้คณะผู้  -คณะผู้บริหาร(ผู้บริ (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ของการ ส.อบต. พนักงาน
คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. บริหารส.อบต.ผู้นําชุมชนหารที่ปรึกษานายก) ดําเนิน อบต. และผู้นํา
พนักงานอบต.ตูมและผู้นําชุมชน และพนักงานอบต.ตูม  -ส.อบต. โครงการ ชุมชนได้รับความรู้ 

มีแนวทางในการบริการ  - พนักงานอบต. ตามแผน ประสบการณ์ จาก
ชุมชนให้เข็มแข้งและ (พนักงานส่วนตําบล พัฒนา 4 ปี การฝึกอบรม และ
ยั่งยืน ลูกจ้างและพนักงาน ของอบต. ทัศนศึกษาดูงาน 
2.เพื่อส่งเสริมให้มีการ จ้าง) ไม่น้อยกว่า สามารถนําความรู้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร ร้อยละ 50 และประสบการณ์ 
ประสบการณ์ นํามา กํานัน,ผู้ช่วย  ที่ได้รับมาปรับได้
ประยุกต์ใช้ในการบริหารผู้ใหญ่บ้าน) กับการพัฒนา
งานของอบต. และ ตําบลตูม
ร่วมกันพัฒนาตําบล 2.เกิดความคิดริเริ่ม
3.เพื่อให้ผู้บริหารฝึก สร้างสรรคื
อบรมนําความรู้ไปเผย 3.สร้างความ
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้ สามัคคีในหมู่คณะ
ประชาชนได้รับรู้และ
เข้าใจอย่างทั่วถึง เป็น

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
การสร้างความเข้าใจ
อันดีต่อต่อกัน
4.เพื่อสร้างขวัญและ
กําลังใจความสามัคคีให้
บังเกิดแก่ส.อบต. ให้กับ
ประชาชนและผู้นําชุมชน

10 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 1.เพื่อปลูกจิตสํานึกให้ ผู้นําร่วมโครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 คณะผู้ 1.คณะผู้บริหาร สํานักปลัด
จริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับ คณะผู้บริหาร ส.อบต.  -คณะผู้บริหาร(ผู้บริ (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) บริหาร ส.อบต. ได้รับความรู้
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการ พนักงาน อบต.มี หารที่ปรึกษานายก) ส.อบต. ความเข้าใจในหลัก
ปฏิบัติงาน คุณธรรมจริยธรรม  -ส.อบต. คุณธรรมจริยธรรม

2.เพื่อส่งเสริมความรู้  - พนักงานอบต. และผลประโยชน์
ความเข้าใจ (พนักงานส่วนตําบล ทับซ้อน พร้อมนํา
3.เพื่อให้ผู้บริหารส.อบตลูกจ้างและพนักงาน มาปรับใช้ในการ
พนักงานอบต. ได้รับการ จ้าง) ปฏิบัติงาน
พัฒนาจิตใจ พัฒนา 2.คณะผู้บริหาร
ตนเองให้มีจิตรสาธารณะ ส.อบต. พนักงาน
ประพฤติตนเป็นพลเมือง อบต.เกิดการพัฒนา
ที่ดี สร้างประโยชน์ จิตใจพัฒนาตนเอง
ครอบครัวและประเทศ เป็นผู้มีคุณธรรม
ชาติ จริยธรรม มีจิต
4. เพื่อสร้างความรัก สํานึกต่อหน้าที่ 
ความสามัคคีในหมู่คณะ ต่อตนเอง

สังคม และส่วรวม
รู้จักการเสียสละ

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน

11 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ 1.เพื่อให้มีแผนที่แม่บททจี้างเหมาคัดลอกลาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 95% ของ อบต.มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วน
ทะเบียนทรัพย์สิน สามารถนํามาประกอบ ของระวางแผนที่ลงใน (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) รายได้ปีที่ สามารถจัดเก็บ การคลัง

เป็นแผนที่ภาษีทะเบียน ระบบคอมพิวเตอร์และ ผ่านมา รายได้ตาม
ทรัพย์สินได้ ดําเนินการขั้นตอนการ เป้าหมายที่วางไว้
2.เพื่อเป็นการรวบรวม แบ่งเขต/เขตย่อยและ
ข้อมูลที่ดิน(สารบบที่ดิน)การคัดลอกข้อมูลที่ดิน
ให้ครบถ้วน (สารบบที่ดิน)
3.เพื่อเป็นการแบ่งพื้นที่ เป้าหมายพื้นที่16
ของแผนที่แม่บทให้เป็น หมู่บ้าน ตามโครงการ
เขต(ZONE)เขตย่อย อบต.กําหนด
(BLOCK)อย่างชัดเจน
ทุกพื้นที่
4.เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาวางแผน
จัดการในพื้นที่ ได้อย่าง
ครอบคลุม

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 โครงการจ้างเหมา / เช่า 1.เพื่อถ่ายสําเนาเอกสารจ้างเหมา/เช่าเครื่อง 100,000    100,000  100,000  100,000  100,000  จํานวน 1.ส่วนราชการและ สํานักปลัด

เครื่องถ่ายเอกสารประจําสํานัก ราชการต่างๆ ถ่ายเอกสาร ตาม (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) แผ่นของ ประชาชนได้รับ
งาน 2.เพื่อลดภาระค่าบํารุง จํานวนเอกสารที่ถ่าย เอกสาร ความสะดวกใน

รักษาและซ่อมแซม และส่วนเกินจํานวนที่  การปฏิบัติงาน
เครื่องถ่ายเอกสาร ตกลง เป็นรายเดือน 2.ลดภาระค่าใช้

ตลอดปีงบประมาณ จ่ายและค่าเสื่อม
ของเครื่องถ่าย

13 โครงการจ้างเหมา / จัดทํา 1.เพื่อส่งเสริมการ จ้างเหมาจัดทําป้าย 100,000    100,000  100,000  100,000  100,000  จํานวนป้าย 1.ประชาชนและ สํานักปลัด
ป้ายบอกทาง,ป้ายแนะนํา, ป้าย ท่องเที่ยวในตําบล สถานที่ ป้ายบอกทาง (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ที่จัดทํา นักท่องเที่ยวรู้จัก
ประชาสัมพันธ์สถานที่และอื่นๆ 2.เพื่ออํานวยความ ป้ายแนะนําและอื่นๆ สถานที่และแหล่ง
เขตพื้นที่ตําบลตูม สะดวกแก่ประชาชน ท่องเที่ยวในตําบล

และนักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น
2.ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
สามารถใช้เส้นทาง
ในการเดินทางได้
สะดวกและรวดเร็ว

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 อุดหนุนงานรัฐพิธี เพื่ออุดหนุน อุดหนุนที่ทําการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ทุกภาคส่วน ทุกภาคส่วนมี สํานักปลัด

โครงการจัดงานเฉลิม ปกครองอําเภอ (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ร้อยละ80 โอกาสได้รําลึก
พระเกียรติพระบาท ปักธงชัย ได้รําลึกถงึ ถึงพระมหา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระมหา กรุณาธิคุณ
โครงการจัดงานเฉลิม กรุณาธิคุณ
พระชนนมพรรษา 12
สิงหามหาราชินี
โครงการจัดงานวันปิยะ
มหาราช 23 ตุลาคม
อําเภอปักธงชัย

  รวม 14 โครงการ 4,174,000    5,174,000   5,174,000   5,174,000   

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ตูม ท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองท่ีดี

6.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการวางและปรับปรุง เพ่ือจัดระเบียบผังเมือง ตามโครงการ อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน ผังเมืองมีความเป็นกองช่าง

ผังเมือง (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) โครงการท่ี ระเบียบเรียบร้อย
ด าเนินการ

ตามรายละเอียด

ของโครงการ

2 โครงการส ารวจและปักหลัก เพ่ือจัดระเบียบทางสาธารณะท่ีสาธารณะใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 80% พ้ืนท่ีสาธารณะมี กองช่าง

เขตทางท่ีสาธารณะและทาง และไม่ถูกบุกรุก ต าบล (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) (ปี 2560) ของพ้ืนท่ี ความระเบียบ
สาธารณะประโยชน์ เรียบร้อย และไม่

ถูกบุกรุก

3 ค่าออกแบบค่าควบคุมงาน เพ่ือให้งานก่อสร้างด้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าออก 100,000  100,000     100,000  100,000  ร้อยละ องค์กรมีการ กองช่าง
ท่ีจ่ายให้แก่เอกชน โครงสร้างพ้ืนฐาน แบบและค านวณ 99 ของ บริหารจัดการท่ีดี
นิติบุคคล หรือ บุคคล ถูกต้องถูกระเบียบ โครงการรับรอง โครงสร้าง
ภายนอก เพ่ือให้ได้มาซ่ึง แบบก่อสร้าง ซ่ึง พ้ืนฐาน
ส่ิงก่อสร้าง จ าเป็นต้องมีแบบรูป ถูกระเบียบ
(ให้วิศวกรเซ็นแบบฯ) รายการก่อสร้าง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
จากผู้ได้รับใบ
ประกอบวิชาชีพตาม
พรบ.วิศวกร 2542

4 ค่าชดเชยการท าสัญญา เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ 100,000  100,000  100,000  เกิดความเป็น กองช่าง
แบบปรับราคาได้(ค่าK) ผู้รับจ้างไทย ท่ีได้รับ ธรรมต่อคู่สัญญา

ความเดือดร้อนไม่สามารถ ท้ัง 2 ฝ่าย
ประกอบกิจการต่อไปได้
รวมท้ังเพ่ือให้เกิดการเป็น
ธรรมท้ังสองฝ่าย

  รวม 4 โครงการ 150,000   250,000  350,000     350,000  350,000  

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ตูม ที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอบรมจัดเวที 1.เพื่อทบทวนแผนชุมชน 1.จัดอบรมเวทีประชุม 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70% ของ 1.ชุมชนเข้มแข็ง สํานักงาน
ประชาคมเพื่อทบทวน และรับทราบปัญหาความ เพื่อทบทวนและจัดทํา (ปี 2561) (ปี 2561) (ปี 2561) (ปี 2561) (ปี 2561) ชุมชนทั้ง สามารถหาทาง ปลัดอบต.
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องการมาพิจารณาประกอบ แผนพัฒนท้องถิ่น หมด แก้ไขปัญหาของ

การจัดทําแผนพัฒนาสามปี จํานวน 16 หมู่บ้าน ชุมชนได้อย่างมี
2.เพื่อกําหนดประเด็นหลัก 2.จัดประชุมคณะ ประสิทธิผล
การพัฒนาให้สอดคล้องกับ กรรมการพัฒนาท้องถิ่น 2.เกิดการบูรณา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุด ร่วมกับประชาคมระดับ การเชื่อมโยงแผน
มุ่งหมายการพัฒนา และ ตําบลบลจํานวน1ครั้ง งาน/โครงการ
ปัญหา ความต้องการของ 3.จัดประชุม กิจกรรมระหว่าง
ประชาคมและชุมชน คกก.สนับสนุนฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น
3.เพื่อให้เกิดการประสาน คกก.พัฒนาฯตาม
กิจกรรม ระหว่างแผนชุมชน ระเบียบแผนฯ
แผนพัฒนาอบต./แผนพัฒนา
จังหวัดเชื่อมโยงแผนงาน 
โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลตูม  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจัดการเลือกตั้งของอบต. ประชาชนในเขตตําบล 1,000,000 1,000,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนได้มีส่วน สํานักงาน

ท้องถิ่น ตูม (ปี 2561) (ปี 2561) (ปี 2561) (ปี 2561) (ปี 2561) ร้อยละ 70 ร่วมในการเลือกตั้ง ปลัดอบต.
ขึ้นไป มา
ใช้สิทธิการ
เลือกตั้ง

3 โครงการจัดทําสื่อ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตลอดปี ประชาชนใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์ประชาชน ผลการดําเนินงานของอบต. ตําบลตูม (ปี 2561) (ปี 2561) (ปี 2561) (ปี 2561) (ปี 2561) ร้อยละ 90 ทราบข้อมูลข่าว ปลัดอบต.
ทราบกิจการของ อบต. ได้รับทราบ สารและสามารถ

ข้อมลูข่าว ตรวจสอบได้
สารของ
อบต.

4 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 1.เพื่อให้บริการประชาชนใน ออกหน่วยบริการและ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้ 1.ประชาชนได้รับ สํานักปลัด
ด้านต่างๆ เช่น รับชําระภาษี ให้คําแนะนํา ให้คํา (ปี 2561) (ปี 2561) (ปี 2561) (ปี 2561) (ปี 2561) เข้าร่วม ความสะดวกใน
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปรึกษา เกี่ยวกับการ โครงการ การรับบริการ
2.เพื่อประชาสัมพันธ์การ ดําเนินงานของส่วน ด้านต่างๆ
ดําเนินงานของ อบต. ราชการต่างๆของอบต. 2.ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเรื่อง
ต่าง ๆ

  รวม 4 โครงการ 1,270,000   1,270,000   1,270,000  1,270,000  1,270,000  

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงการพ้ืนฐาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้าง เพ่ือป้องกันตล่ิงพัง บริเวณล าห้วยล าพระ 14.694 2,500,000 2,500,000 เข่ือน ป้องกันตล่ิงพังกองช่าง
ผนังก้ันตล่ิงพัง คสล. เพลิง สูง 5 เมตร 101.95 ป้องกัน
หมู่ท่ี 16 ยาว 200 เมตร 14.694 ตล่ิงพัง

ลาดเอียง 1:1 101.95 จ านวน
1 แห่ง

2 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน สายโนนวังหิน- 2,500,000      2,500,000          2,500,000     ถนน มีถนนคสล. กรมส่งเสริม

ถนนคสล. หมู่ท่ี 2 สามารถสัญจร หนองปลิง คสล. ท่ีประชาชน อบจ./อบต.

ไป– มาได้สะดวก กว้าง 6 เมตร จ านวน สามารถสัญจรกรมทางหลวง

ยาว 1,200 เมตร 1 เส้น ไป-มา ได้ ฯลฯ

หนา 0.15 เมตร ไหล่ สะดวก
ทางหินคลุกกว้างข้างละ
0.50 เมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

งบประมาณ

งบประมาณ



3 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน สายบ้านครูศรี-ทาง 520,000    520,000      520,000   ถนน มีถนนคสล. กรมส่งเสริม

ถนนคสล. หมู่ท่ี 15 สามารถสัญจร หลวงแผ่นดินจุดมมุม คสล. ท่ีประชาชน อบจ./อบต.

ไป– มาได้สะดวก วิทยาลัยเทคนิค จ านวน สามารถสัญจรกรมทางหลวง

กว้าง 4 เมตร 1 เส้น ไป-มา ได้ ฯลฯ

ยาว 550 เมตร สะดวก
หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร 

4 โครงการซ่อมแซมและ เพ่ือให้ประชาชน ขยายความกว้างของ 2,730,000 2,730,000 2,730,000 2,730,000 2,730,000 สะพาน มีสะพาน กรมส่งเสริม

ขยายสะพานบ้าน สามารถสัญจร สะพานจากเดิม จ านวน ท่ีประชาชน อบจ./อบต.

สะแกงาม ไป– มาได้สะดวก กว้าง 3.00 เมตร 1 แห่ง สามารถสัญจรกรมทางหลวง

(เหมืองตาเบ้า) เป็นกว้าง 6.00 เมตร ไป-มา ได้ ฯลฯ

ยาว 26 เมตร สะดวก

5 โครงการซ่อมแซมและ เพ่ือให้ประชาชน ขยายความกว้างของ 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 สะพาน มีสะพาน กรมส่งเสริม

ขยายสะพานบ้าน สามารถสัญจร สะพานจากเดิม จ านวน ท่ีประชาชน อบจ./อบต.

สวนหอม(บริเวณศาลา ไป– มาได้สะดวก กว้าง 4.00 เมตร 1 แห่ง สามารถสัญจรกรมทางหลวง

กลางหมู่บ้าน) เป็นกว้าง 6.00 เมตร ไป-มา ได้ ฯลฯ

ผิวจราจร 5.00 เมตร สะดวก
ยาว 15 เมตร



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการซ่อมแซมและ เพ่ือให้ประชาชน ขยายความกว้างของ 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 สะพาน มีสะพาน กรมส่งเสริม

ขยายสะพานบ้าน สามารถสัญจร สะพานจากเดิม จ านวน ท่ีประชาชน อบจ./อบต.

สวนหมาก(โรงเรียน ไป– มาได้สะดวก กว้าง 3.00 เมตร 1 แห่ง สามารถสัญจรกรมทางหลวง

สวนหมาก) เป็นกว้าง 6.00 เมตร ไป-มา ได้ ฯลฯ

ผิวจราจร 5.00 เมตร สะดวก
ยาว 36 เมตร

7 โครงการซ่อมแซมและ เพ่ือให้ประชาชน ขยายความกว้างของ 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 สะพาน มีสะพาน กรมส่งเสริม

ขยายสะพาน สามารถสัญจร สะพานจากเดิม จ านวน ท่ีประชาชน อบจ./อบต.

บ้านสะงาม -ทุ่งเสาธง ไป– มาได้สะดวก กว้าง4.00 เมตร 1 แห่ง สามารถสัญจรกรมทางหลวง

เป็นกว้าง 6.00 เมตร ไป-มา ได้ ฯลฯ

ผิวจราจร 5.00 เมตร สะดวก
ยาว 15 เมตร

8 โครงการก่อสร้าง เพ่ือป้องกันน้ าท่วม บริเวณทางเข้าหมู่ท่ี 11 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ท่อลอด ป้องกันน้ า กรมส่งเสริม

ท่อเหล่ียม หมู่ท่ี 11 และการคมนาคม บ้านสวนหมาก เหล่ียม ท่วม อบจ./อบต.

สะดวกปลอดภัย ขนาด 1.80x1.80เมตร จ านวน กรมทางหลวง

ยาว 7.00 เมตร 1 แห่ง ฯลฯ

จ านวน 3 ช่อง

9 โครงการก่อสร้าง เพ่ือเป็นแหล่งเก็บ สันฝาน กว้าง 4 เมตร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ฝายน้ าล้น มีฝายกักเก็บ กรมส่งเสริม

ฝายน้ าล้น  หมู่ท่ี  15 กักน้ าเพ่ือท า ฝายสูง 4 เมตร จ านวน น้ าเพ่ือการ อบจ./อบต.

(จุดนานายวิน การเกษตร ยาว 16 เมตร 1 แห่ง เกษตร กรมทางหลวง

สวยพรมราช) ฯลฯ

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 โครงการก่อสร้าง เพ่ือเป็นแหล่งเก็บ สันฝาน กว้าง 4 เมตร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ฝายน้ าล้น มีฝายกักเก็บ กรมส่งเสริม

ฝายน้ าล้น  หมู่ท่ี  15 กักน้ าเพ่ือท า ฝายสูง 4 เมตร จ านวน น้ าเพ่ือการ อบจ./อบต.

(จุดนานายทวน) การเกษตร ยาว 16 เมตร 1 แห่ง เกษตร กรมทางหลวง

ฯลฯ

11 โครงการก่อสร้างเข่ือน เพ่ือป้องกันน้ าเซาะ ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 5,000,000       5,000,000          5,000,000     5,000,000        5,000,000   จ านวน ป้องกันน้ า กรมส่งเสริม

ป้องกันตล่ิงตล่ิง ตล่ิงพัง สูง 10 เมตร 1 แห่ง เซาะตล่ิงพัง อบจ./อบต.

หมู่ท่ี ๑๓ ยาว 80 เมตร กรมทางหลวง

ฯลฯ

12 โครงการก่อสร้าง เพ่ือป้องกันน้ ากัด ยาว 90 เมตร 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวน ป้องกันน้ า กรมส่งเสริม

ก าแพงกันตล่ิงพัง เซาะตล่ิงและถนน กว้าง 12 เมตร 1 แห่ง เซาะตล่ิงพัง อบจ./อบต.

หมู่ท่ี 13 คสล.พัง หนา 0.07 เมตร กรมทางหลวง

13 โครงก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือให้ประชาชน กว้าง 6 เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนน มีถนนคสล. กรมส่งเสริม

ป่าชุมชน หมู่ท่ี 15 สามารถสัญจร ยาว 2,000 เมตร คสล. ท่ีประชาชน อบจ./อบต.

ไป– มาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือ จ านวน สามารถสัญจรกรมทางหลวง

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1 เส้น ไป-มา ได้ ฯลฯ

12,000  ตารางวา สะดวก
14 โครงการป้องกันตล่ิงพัง เพ่ือป้องกันการ ยาว  113 เมตร 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 จ านวน ป้องกันน้ า กรมส่งเสริม

หมู่ท่ี 14 กัดเซาะตล่ิง สูง 4 เมตร 1 แห่ง เซาะตล่ิงพัง อบจ./อบต.

กรมทางหลวง

ฯลฯ

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
15 โครงการป้องกันตล่ิงพัง เพ่ือป้องกันการ ยาว  280 เมตร 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 จ านวน ป้องกันน้ า กรมส่งเสริม

วัดวังวารีวน กัดเซาะตล่ิง 1 แห่ง เซาะตล่ิงพัง อบจ./อบต.

หมู่ท่ี 4 กรมทางหลวง

ฯลฯ

16 โครงการก่อสร้าง การสัญจรและการ บริเสณศาลตาปู่บ้าน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวน น้ าไหล กรมส่งเสริม

ท่อลอดเหล่ียม ระบายน้ าท่ีมี บ้านใหม่ป่าตะแบก 1 แห่ง สะดวกไม่ อบจ./อบต.

หมู่ท่ี 16 ประสิทธิภาพ กว้าง3.60 * 3.60ม. ท่วม กรมทางหลวง

ยาว 22 เมตร ฯลฯ

(3 ช่องทาง)

17 โครงการสร้างสะพาน เพ่ือให้ประชาชน สาย บ้านนายรอด 2E+06 600,000 600,000 600,000 สะพาน มีสะพาน กรมส่งเสริม

หมู่ท่ี 14 สามารถสัญจร เกิดสุวรรณ สะพานข้าม 818806 จ านวน ท่ีประชาชน อบจ./อบต.

ไป– มาได้สะดวก คลองน้ าล าส าลาย 2E+06 1 แห่ง สามารถสัญจรกรมทางหลวง

บ้านสวนหอม คุ้ม2 ไป 818812 ไป-มา ได้ ฯลฯ

คุ้ม 5 กว้าง1.50 เมตร สะดวก
ยาว 25 เมตร 

18 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือป้องกันและ ฝายประชาอาสา 500,000 500,000    500,000      ฝายน้ าล้น มีฝายกักเก็บ กรมส่งเสริม

ชลอน้ า หมู่ท่ี 3 บรรเทาสาธารณภัย ขนาดยาว 25 เมตร จ านวน น้ าเพ่ือการ อบจ./อบต.

สูง 250 เมตร 1 แห่ง เกษตร กรมทางหลวง

กว้าง 2 เมตร ฯลฯ

รวม  18  โครงการ 13,200,000     13,200,000       14,300,000  14,300,000      14,300,000 

งบประมาณ



แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงานที่รับ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ รถยนต์แบบดับเบิ้ลแคป 787,000    กองคลัง
 - งานบริหารงานคลัง ยานพาหนะและ ขนาดไม่ต่ํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

ขนส่ง จํานวน 1 คัน

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ตู้บานเหล็ก 2 บาน 33,000      33,000      กองคลัง
 - งานบริหารงานคลัง สํานักงาน จํานวน 6 หลัง

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ สําหรับ 22,000      กองคลัง
 - งานบริหารงานคลัง คอมพิวเตอร์ งานประมวลผลแบบที่1

จํานวน 1 เครื่อง

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 7,900        กองคลัง
 - งานบริหารงานคลัง คอมพิวเตอร์ LED ชนิด ขาวดํา

จํานวน 1 เครื่อง
5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 22,000      กองคลัง

 - งานบริหารงานคลัง คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ 17,000      กองคลัง
 - งานบริหารงานคลัง คอมพิวเตอร์ Multifunction laser

LED สี จํานวน 1 เครื่อง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลตูม  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงานที่รับ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ 6,900        กองคลัง
 - งานบริหารงานคลัง คอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์เลเซอร์

จํานวน 1 เครื่อง

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนก 700 กองคลัง
 - งานบริหารงานคลัง คอมพิวเตอร์ ประสงค์ จํานวน 1 เครื่อง

9 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,300 กองคลัง
 - งานบริหารงานคลัง คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

จํานวน 1 เครื่อง

10 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จอแสดงภาพขนาด 2,800 กองคลัง
 - งานบริหารงานคลัง คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า19 นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง

11 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ 17,000 กองคลัง
 - งานบริหารงานคลัง คอมพิวเตอร์ สํานักงาน

จํานวน 1 เครื่อง

12 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2,500 กองคลัง
 - งานบริหารงานคลัง ไฟฟ้าและวิทยุ 800 VA จํานวน 1 เครื่อง

13 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ปริ๊นเตอร์เลเซอร์ 9,600        สํานักปลัด
 - งานบริหารงานทั่วไป คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงานที่รับ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก

14 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ปริ๊นเตอร์เลเซอร์ 15,000      สํานักปลัด
 - งานบริหารงานทั่วไป คอมพิวเตอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา

ชนิด Network แบบที่ 2 
จํานวน 1 เครื่อง

15 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องทําน้ําเย็น 15,000      สํานักปลัด
 - งานบริหารงานทั่วไป งานบ้านงานครัว จํานวน 1 เครื่อง

16 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ตู้เหล็ก 2  บาน 16,500      16,500      สํานักปลดั
 - งานบริหารงานทั่วไป สํานักงาน จํานวน 6 หลัง

17 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ โต๊ะพับเอนกประสงค์ 20,000      20,000      สํานักปลัด
 - งานบริหารงานทั่วไป สํานักงาน จํานวน 20 ตัว

18 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด 15,000      สํานักปลัด
 - งานบริหารงานทั่วไป สํานักงาน

19 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เก้าอี้พลาสติก 15,000      15,000      สํานักปลัด
 - งานบรหิารงานทั่วไป สํานักงาน จํานวน 100 ตัว

20 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ตู้แอมส์เอนกประสงค์ 25,000      สํานักปลัด
 - งานบริหารงานทั่วไป ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงานที่รับ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก

21 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องเสียงติดรถประชา 30,000      สํานักปลัด
 - งานบริหารงานทั่วไป ไฟฟ้าและวิทยุ สัมพันธ์ จํานวน 1 ชุด

22 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ รถกระเช้า จํานวน 1 คัน 2,000,000    สํานักปลัด
 - งานบริหารงานทั่วไป ยานพาหนะและ

ขนส่ง

23 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะจํานวน 1 คัน 950,000    สํานักปลัด
 - งานบริหารงานทั่วไป ยานพาหนะและ

ขนส่ง

24 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 44,000 22,000      สํานักปลัด
 - งานบริหารงานทั่วไป คอมพิวเตอร์ จํานวน 3 เครื่อง

25 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 20,000 สํานักปลัด
 - งานบริหารงานทั่วไป คอมพิวเตอร์ จาํนวน 1 เครื่อง

26 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ตู้บานเลื่อน จํานวน 11,000 สํานักปลัด
 - งานบริหารงานทั่วไป สํานักงาน จํานวน 2 หลัง

27 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนก 700 สํานักปลัด
 - งานบริหารงานทั่วไป คอมพิวเตอร์ ประสงค์ จํานวน 1 เครื่อง

28 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ โต๊ะทํางาน ระดับ 3 8,400 สํานักปลัด
 -  - งานบริหารงานทั่วไป สํานักงาน จํานวน 2  ชุด

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงานที่รับ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก

29 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องปั๊มน้ําอัตโนมัติ 25,000 สํานักปลัด
 - งานบริหารงานทั่วไป ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1 เครื่อง

30 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์Muliifunction 8,000 สํานักปลัด
 - งานบริหารงานทั่วไป คอมพิวเตอร์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง

ถังหมึก(Ink Tank Printer)
จํานวน 1 เครื่อง

31 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ 34,000 สํานักปลัด
 - งานบริหารงานทั่วไป สํานักงาน ขนาด 12,000 BTU

จํานวน 2 เครื่อง

32 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 14,000 สํานักปลัด
 - งานบริหารงานทั่วไป สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

33 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เก้าอี้รับแขก 30,000 สํานักปลัด
 - งานบริหารงานทั่วไป สํานักงาน จํานวน  2  ชุด

34 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 11,000 สํานักปลัด
 - งานบริหารงานทั่วไป สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

35 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 33,000 สํานักปลัด
 - งานบริหารงานทั่วไป สํานักงาน จํานวน 6 หลัง

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงานที่รับ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก

36 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เก้าอี้ จํานวน 26 ตัว 52,000      สํานักปลัด
 - งานบริหารงานทั่วไป สํานักงาน

37 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ โต๊ะประชุม จํานวน 1 ชุด 17,400      สํานักปลัด
 - งานบริหารงานทั่วไป สํานักงาน

38 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ชุด Powen แอม 14,000      สํานักปลัด
 - งานบริหารงานทั่วไป ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1 ชุด

39 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2,500 สํานักปลัด
 - งานบริหารงานทั่วไป ไฟฟ้าและวิทยุ 800 VA 

จํานวน 1 เครื่อง

40 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ซิงค์สแตนเลส 2 หลุมพร้อม 3,800 สํานักปลัด
 - งานบริหารงานทั่วไป งานบ้านงานครัว ก๊อก มีชั้นวางของ 2 ชั้น

จํานวน 1  ชุด

41 แผนงานการรักษาความ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น โซ่ลากจูงพร้อมตะขอ 2,000        สํานักปลัด
สงบภายใน จํานวน 1 เส้น
 -งานบริหารเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภาย
ใน

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงานที่รับ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก

42 แผนงานการรักษาความ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ กระบองไฟ จํานวน 5 อัน 3,250        สํานักปลัด
สงบภายใน ไฟฟ้าและวิทยุ
 -งานบริหารเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภาย
ใน

43 แผนงานการรักษาความ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เลื่อยยนต์ จํานวน 1 เครื่อง 10,000      สํานักปลัด
สงบภายใน ไฟฟ้าและวิทยุ
 -งานบริหารเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภาย
ใน

44 แผนงานการรักษาความ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ชุดดับเพลิง จํานวน 1 ชุด 12,000      สํานักปลัด
สงบภายใน
 -งานบริหารเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภาย
ใน

45 แผนงานการรักษาความ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น สายส่งน้ํา จํานวน 20 เมตร 9,000        สํานักปลัด
สงบภายใน
 -งานบริหารเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภาย
ใน

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงานที่รับ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก

46 แผนงานการรักษาความ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ชุดเครื่องวัดออกซิเจน 4,000        สํานักปลัด
สงบภายใน ปลายนิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
 -งานบริหารเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภาย
ใน

47 แผนงานการรักษาความ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ห้วฉีดฟร์อก จํานวน 1 ชุด 28,000      สํานักปลัด
สงบภายใน
 -งานบริหารเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภาย
ใน

48 แผนงานการรักษาความ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ข้อต่อตัวY 2."ทองเหลืองชุป 9,800        สํานักปลัด
สงบภายใน จํานวน 1 ชุด
 -งานบริหารเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภาย
ใน

49 แผนงานการรักษาความ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น สายส่งน้ําดับเพลิง ชนิดผ้าใบ 8,500        สํานักปลัด
สงบภายใน ขนาด1.5"x20Mพร้อม
 -งานบริหารเกี่ยวกับ ข้อต่อทองเหลืองขนาด 2.5"
การรักษาความสงบภาย จํานวน 1 เส้น
ใน

งบประมาณ

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงานที่รับ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก

50 แผนงานการรักษาความ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น สายส่งน้ําดับเพลิง ชนิดผ้าใบ 12,000      สํานักปลัด
สงบภายใน ขนาด 1.5"x30M พร้อม
 -งานบริหารเกี่ยวกับ ข้อต่อทองเหลืองขนาด 2.5"
การรักษาความสงบภาย จํานวน 1 เส้น
ใน

51 แผนงานการรักษาความ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น รองเท้าดับเพลิง พื้นเหล็ก 7,000        สํานักปลัด
สงบภายใน หัวเหล็ก สีดําคาดเหลือ 
 -งานบริหารเกี่ยวกับ จํานวน 2 คู่
การรักษาความสงบภาย
ใน

52 แผนงานการรักษาความ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น วิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ 60,000      สํานักปลัด
สงบภายใน ขนาด 5 วัตต์ 
 -งานบริหารเกี่ยวกับ จํานวน 5 เครื่อง
การรักษาความสงบภาย
ใน

53 แผนงานการรักษาความ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เครื่องวิทยุสื่อสารประจํา 28,000      สํานักปลัด
สงบภายใน สถานีพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
 -งานบริหารเกี่ยวกับ  และพาวเวอร์ซัพพลาย
การรักษาความสงบภาย จํานวน 1 ชุด
ใน



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงานที่รับ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก

54 แผนงานการรักษาความ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น แผงกั้นจราจร 12,500      สํานักปลัด
สงบภายใน ขนาด 1.5 เมตรสูง 1 เมตร 
 -งานบริหารเกี่ยวกับ แบบมีล้อพร้อมชื่อหน่วยงาน
การรักษาความสงบภาย จํานวน 5 แผง
ใน

55 แผนงานการรักษาความ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น กรวยจราจร ขนาด 80 ซม. 13,000      สํานักปลัด
สงบภายใน ติดแถบสะท้อนแสงพร้อมชื่อ
 -งานบริหารเกี่ยวกับ หน่วยงาน
การรักษาความสงบภาย จํานวน 20 อัน
ใน

56 แผนงานการรักษาความ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ป้าย"หยุดตรวจ"ป้าย 30,000      สํานักปลัด
สงบภายใน สามเหลี่ยมแบบโปร่งมี
 -งานบริหารเกี่ยวกับ ไฟไซเรน ด้านบนสีแดง แบบ
การรักษาความสงบภาย ใช้ไฟ ไฟบ้านขนาดความสูง 
ใน 1.80เมตรพร้อมชื่อ

หน่วยงาน
จํานวน 2 ชิ้น

57 แผนงานการรักษาความ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ไฟไซเรน ชนิดหลอด LED 22,000      สํานักปลัด
สงบภายใน ขนาดความยาว 120 ซม.
 -งานบริหารเกี่ยวกับ สีแดง-น้ําเงิน ไม่มีเสียงพร้อม
การรักษาความสงบภาย ติดตั้ง
ใน จํานวน 1ชุด

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงานที่รับ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก

58 แผนงานการรักษาความ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ไฟไซเรน ชนิดหลอด LED 35,000      สํานักปลัด
สงบภายใน ขนาดความยาว 180 ซม.
 -งานบริหารเกี่ยวกับ สีแดง-น้ําเงินไม่มีเสียง พร้อม
การรักษาความสงบภาย ติดตั้ง จํานวน 1ชุด
ใน

59 แผนงานการรักษาความ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น สายดูดน้ํา จํานวน 1 เส้น 10,000      สํานักปลัด
สงบภายใน
 -งานบริหารเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภาย
ใน

60 แผนงานการรักษาความ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ต่อเติมตู้เก็บอุปกรณ์ท้ายรถ 100,000    สํานักปลัด
สงบภายใน พร้อมปูพื้นท่ายรถ
 -งานบริหารเกี่ยวกับ จํานวน 1 ครั้ง
การรักษาความสงบภาย
ใน

61 แผนงานการรักษาความ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น กระจกจราจรส่งทาง พร้อม 50,000      50,000      
สงบภายใน ติดตั้ง จํานวน 20 ต้น
 -งานบริหารเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภาย
ใน

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงานที่รับ
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62 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ไมค์ผู้เข้าร่วมประชุม 21,080 สํานักปลัด
 - งานบริหารงานทั่วไป ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 8 ตัว

63 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ไมค์ลอยโปรยูเทค 8,000 สํานักปลัด
 - งานบริหารงานทั่วไป ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1 ชุด

64 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ไมค์ลอยNTS จํานวน 1 ชุด 3,900 สํานักปลัด
 - งานบริหารงานทั่วไป ไฟฟ้าและวิทยุ

65 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 19,300 สํานักปลัด
 - งานบริหารงานทั่วไป จํานวน 1 ตัว

66 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เครื่องบริหารไหล่และขา 40,000 60,000      สํานักปลัด
 -งานสาธารณสุขและ จํานวน  5 ตัว
งานสาธารณสุขอื่น

67 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เครื่องวิ่งล้อถ่วง 40,000 60,000      สํานักปลัด
 -งานสาธารณสุขและ จํานวน  5 ตัว
งานสาธารณสุขอื่น

68 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ-ขา 35,533 53,300      สํานักปลัด
 -งานสาธารณสุขและ ข้างลําตัว
งานสาธารณสุขอื่น จํานวน  5 ตัว

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงานที่รับ
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69 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เครื่องบริหารข้อเข่าแบบ 37,333 56,000      สํานักปลัด
 -งานสาธารณสุขและ สปริง จํานวน  5 ตัว
งานสาธารณสุขอื่น

70 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ถังสําลองน้ํา จํานวน  1 ถัง 2,500        สํานักปลัด
 - งานบริหารงานทั่วไป สํานักงาน

71 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ปริ๊นเตอร์เลเซอร์ 19,200      9,600        กองการ
 -งานบริหารทั่วไป คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 เครื่อง ศึกษาฯ
เกี่ยวกับการศึกษา

72 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เครื่องเล่นสนาม 100,000    100,000       100,000    100,000    กองการ
 -งานระดับก่อนวัยเรียน ศึกษาฯ
และประถมศึกษา

73 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องถ่ายเอกสาร 50,000      60,000      กองการ
 -งานระดับก่อนวัยเรียน คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 เครื่อง ศึกษาฯ
และประถมศึกษา

74 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 24,000      24,000      กองการ
 -งานระดับก่อนวัยเรียน สํานักงาน แบบกระจกบานเลื่อน ศึกษาฯ
และประถมศึกษา จํานวน 4 หลัง

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงานที่รับ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก

75 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องสํารองไฟฟ้า 11,600      กองการ
 -งานระดับก่อนวัยเรียน ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2 เครื่อง ศึกษาฯ
และประถมศึกษา

76 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ตู้เหล็ก 2  บาน 11,000      11,000      กองการ
 -งานบริหารทั่วไป สํานักงาน จํานวน 4 หลัง ศึกษาฯ
เกี่ยวกับการศึกษา

77 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ชั้นวางรองเท้า 20,000 20,000 กองการ
 -งานระดับก่อนวัยเรียน จํานวน 8 ชุด ศึกษาฯ
และประถมศึกษา

78 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ชั้นวางกระเป๋า+ ที่นอน 22,000 22,000 กองการ
 -งานระดับก่อนวัยเรียน จํานวน 8 ชุด ศึกษาฯ
และประถมศึกษา

79 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ชั้นวางหนังสือนิทาน 15,000      15,000      กองการ
 -งานบริหารทั่วไป และอื่น ๆ จํานวน 6 ชุด ศึกษาฯ
 -งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

80 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น โต๊ะรับประทานอาหาร 65,000 39,000 กองการ
 -งานระดับก่อนวัยเรียน เด็กปฐมวัยพร้อมเก้าอี้ ศึกษาฯ
และประถมศึกษา ยาว 2 ตัว / ชุด

จํานวน 16 ชุด

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงานที่รับ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก

81 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น โต๊ะและเก้าอี้สําหรับ 32,500      32,500      กองการ
 -งานระดับก่อนวัยเรียน จัดกิจกรรมเด็ก ศึกษาฯ
และประถมศึกษา จํานวน 10 ชุด

82 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง 30,000      กองการ
 -งานระดับก่อนวัยเรียน จํานวน 1 ชุด ศึกษาฯ
และประถมศึกษา

83 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 42,000      21,000      22,000      กองการ
 -งานบริหารทั่วไป คอมพิวเตอร์ จํานวน 4 เครื่อง ศึกษาฯ
เกี่ยวกับการศึกษา

84 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องเล่นซีดี/วีซีดี 10,000 กองการ
 -งานระดับก่อนวัยเรียน ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2 ชุด ศึกษาฯ
และประถมศึกษา

85 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ โทรทัศน์สี จํานวน 2 เครื่อง 16,000      16,000      กองการ
 -งานระดับก่อนวัยเรียน ไฟฟ้าและวิทยุ ศึกษาฯ
และประถมศึกษา

86 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องทําน้ําเย็น 15,000 15,000 กองการ
 -งานระดับก่อนวัยเรียน งานบ้านงานครัว จํานวน 2 เครื่อง ศึกษาฯ
และประถมศึกษา

งบประมาณ
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87 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ โต๊ะสําหรับปฏิบัติงาน 5,000 5,000 5,000 5,000 กองการ
 -งานบริหารทั่วไป สํานักงาน จํานวน 5 ชุด ศึกษาฯ
เกี่ยวกับการศึกษา

88 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เก้าอี้สําหรับเจ้าหน้าที่ 3,000 1,500        กองการ
 -งานบริหารทั่วไป สํานักงาน คอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ตัว ศึกษาฯ
เกี่ยวกับการศึกษา

89 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เก้าอี้นั่งทํางานแบบมี 2,000        2,000        2,000        2,000        2,000        กองการ
 -งานบริหารทั่วไป สํานักงาน มีล้อเลื่อนหมุน ศึกษาฯ
เกี่ยวกับการศึกษา จํานวน  4 ตัว

90 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ โต๊ะพับเอนกประสงค์ 8,000        กองการ
 -งานบริหารทั่วไป สํานักงาน จํานวน  4 ตัว ศึกษาฯ
เกี่ยวกับการศึกษา

91 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 300,000 300,000 กองการ
 -งานระดับก่อนวัยเรียน ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน  2 รายการ ศึกษาฯ
และประถมศึกษา

92 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนก 700 กองการ
 -งานบริหารทั่วไป คอมพิวเตอร์ ประสงค์ จํานวน 1 เครื่อง ศึกษาฯ
เกี่ยวกับการศึกษา

งบประมาณ
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93 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์Muliifunction 16,000 กองการ
 -งานระดับก่อนวัยเรียน คอมพิวเตอร์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ศึกษาฯ
และประถมศึกษา ถังหมึก(Ink Tank Printer)

จํานวน 2 เครื่อง

94 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,300 5,000        กองการ
 -งานบริหารทั่วไป คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ศึกษาฯ
เกี่ยวกับการศึกษา จํานวน 2 เครื่อง

95 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 150,000    150,000    กองการ
 -งานระดับก่อนวัยเรียน สํานักงาน แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ศึกษาฯ
และประถมศึกษา (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด

18,000  BTU 
 จํานวน  8 เครื่อง
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2 แห่ง ๆ ละ 4 เครื่อง

96 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ พัดลมโคจรติดผนัง 12,000      40,000      กองการ
 -งานระดับก่อนวัยเรียน สํานักงาน จํานวน 8 ตัว ศึกษาฯ
และประถมศึกษา

97 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ สําหรับ 22,000      22,000      กองช่าง
 -งานบริหารทั่วไป คอมพิวเตอร์ งานประมวลผลแบบที่1
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน จํานวน 2 เครื่อง

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงานที่รับ
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98 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ปริ๊นเตอร์เลเซอร์ 9,600        กองช่าง
 -งานบริหารทั่วไป คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 เครื่อง
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

99 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ รถยนต์แบบดับเบิ้ลแคป 787,000    กองช่าง
 -งานบริหารทั่วไป ยานพาหนะและ ขนาดไม่ต่ํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน ขนส่ง จํานวน 1 คัน

100 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ 64,800 กองช่าง
 -งานบริหารทั่วไป สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

101 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ โต๊ะทํางาน ระดับ 3 8,400 กองช่าง
 -งานบริหารทั่วไป สํานักงาน จํานวน 2 ชุด
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

102 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เก้าอี้ จํานวน 2 ตัว 4,000 กองช่าง
 -งานบริหารทั่วไป สํานักงาน
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

103 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,000 กองช่าง
 -งานบริหารทั่วไป สํานักงาน จํานวน 2 หลัง
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงานที่รับ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก

104 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 7,100 กองช่าง
 -งานบริหารทั่วไป คอมพิวเตอร์ (Inkjet Printer) สําหรับ
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน กระดาษ A 3

จํานวน 1 เครื่อง

105 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ สแกนเนอร์ สําหรับเอกสาร 3,200 กองช่าง
 -งานบริหารทั่วไป คอมพิวเตอร์ ทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

106 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2,500 กองช่าง
 -งานบริหารทั่วไป ไฟฟ้าและวิทยุ 800 VA จํานวน 1 เครื่อง
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

107 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนก 700 กองช่าง
 -งานบริหารทั่วไป คอมพิวเตอร์ ประสงค์
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน จํานวน 1 เครื่อง

567,650    1,422,066 1,635,000 2,567,900 2,250,500 

หมายเหต ุ:  ๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กําหนดตาม  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
                ๒. ครุภัณฑ์สํานักงาน และ ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่มีราคามาตรฐาน  กํานดตาม  ราคาท้องตลาด

รวม  107  โครงการ

งบประมาณ



ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
นำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือนำไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 

 
 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
 
 
 



ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 

แนวทาง... 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 



แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขต่างๆ เพือ่นำมาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลตินั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปา้หมายเอาไว้หรือไม่จำนวนท่ีดำเนนิการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนท่ีไม่
สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกจิ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ี
หรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม ่สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การดำเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามทีไ่ดร้ับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคยีงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/ 
Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่มีพ้ินท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  

 





 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

 
  



ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

๑. ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิ
บาล 

        

  

๒. ด้านการลด
ความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

        

  

๓.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
การเกษตร 
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

        

  

๔.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

        

  

รวม           

   
 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 



สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ลำดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (.......... 

โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น   
  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดทำแผนการ
ดำเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถดำเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 
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