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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1.ด้านกายภาพ
1.1 สภาพทั่วไปของตำบล
ตำบลขามทะเลสอ เป็ น ตำบลหนึ่ งของอำเภอขามทะเลสอ ยกฐานะเป็ น องค์ ก าร
บริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2539 ลำดับที่ 1045
1.2 ที่ตั้งและขนาด
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ กระทรวงมหาดไทย ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. 2540 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และ
มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 อาณาเขตของตำบล
ขามทะเลสอ มีพื้น ที่ทั้ งหมด 39 ตารางกิโลเมตร หรือ 24,500 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ 34.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 21,275 ไร่ และพื้นที่เทศบาลตำบลขามทะเล
สอ 5.16 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,225 ไร่ โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอขาม
ทะเลสอ มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญได้แก่ ทางหลวงจังหวัดนครราชสีมา หมายเลข 2068 ถนนโคกกรวด
– โนนไทย ซึ่งแยกจากเขตทางหลวงแผ่น ดินสายมิตรภาพ ที่ตำบลโคกกรวด มีอาณาเขตติดต่อกับตำบล
ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ
ทิศใต้
ติดต่อกับตำบลบ้านใหม่และตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับตำบลสีมุมและตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ
1.3 สภาพภูมิอากาศ
ฤดูกาลในตำบลขามทะเลสอ มี 3 ฤดู คือ
- ฤดูร้อน จะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน และในเดือนเมษายน จะ
เป็นเดือนที่ร้อนที่สุด
- ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ฝนจะตกชุกในเดือนกันยายน และจะหมดฤดูฝนก็
ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน
- ฤดูหนาว ก็จะเริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน จนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์อากาศก็จะหาย
หนาวและเย็น
1.4 ลักษณะดิน
ดินบริเวณตำบลขามทะเลสอ ส่วนใหญ่มีวัตถุที่กำเนิดมาจากตะกอนน้ำเก่าที่มีเนื้อที่หยาบ
หรือปานกลาง บางแห่งพบศิลาแลงด้วย เป็นดินลึก ลักษณะดินนี้เป็นดินร่วนปนทรายปฏิกิริยาเป็นกรด
เล็กน้อย ส่วนดินกลางมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มี

2
การระบายน้ำดีปานกลางถึงดี มีความสามารถให้น้ำซึมผ่านปานกลาง ข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที่ดินควร
จัดเป็นพื้นที่ปลูกพืชอย่างถาวร สามารถปลูกพืชไร่หรือไม้ผลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี พืชไร่ที่แนะนำให้ปลูกได้แก่
ปอ ถั่วต่าง ๆ แตงโม อ้อย สับปะรด และมันสำปะหลัง มีการใช้ปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสมและมีการจัดการที่ดี
แล้ว ต้องมีมาตรการในการอนุรักษ์ดินที่ดีอีกด้วย เช่น ปลูกตามแนวระดับและการทำขั้นบันได หรือคันดิน
ในบริเวณที่อาศัยน้ำฝนสำหรับเพาะปลูกเพราะมักประสบภาวะแห้งแล้งอยู่เสมอ
1.6 ลักษณะภูมิประเทศ
ตำบลขามทะเลสอ ด้านทิศเหนือ พื้นที่โดยทั่วไปจะเป็นที่ดอน และเป็นที่ลูกคลื่น ลอน
ลาดเล็กน้อยถึงที่ราบ ซึ่งมีความสูงจากน้ำทะเลประมาณ 200 – 209 เมตร ทางทิศเหนือจะเป็นที่ดอน มี
ความสูงจากระดับ น้ ำทะเลประมาณ 210 – 227 เมตร และปริมาณตอนกลางของตำบลจะเป็นที่ดอน
เล็ ก น้ อ ยถึ งที่ ร าบจะมี ค วามสู งจากระดั บ น้ ำทะเลประมาณ 190 – 195 เมตร ส่ ว นด้ า นทิ ศ ใต้ แ ละทิ ศ
ตะวันออกของตำบล เป็นพื้นที่ราบลุ่มจะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 185 เมตร และมีคลอง
บริบูรณ์ที่ชาวบ้านเรียกว่า ระลม และคลองมอญ คลองขากบ ลำตะคลองไหลผ่าน นอกจากนี้ยังมีการ
ขุดคลองชลประทานผ่านพื้นที่ของเกษตรกรทำให้พื้นที่บริเวณนั้นเหมาะสมในการทำนา ทำไร่นาสวนผสม
และมีการปลูกพืชฤดูแล้ง

เหนือ
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2.ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครองภายในตำบลขามทะเลสอ แบ่งเขตการปกครอง 9 หมู่บ้าน
- จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. มีพื้นที่ทั้งหมู่บ้าน มีจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านขาม
ทะเลสอ,หมู่ที่ 5 บ้านโคกแฝก, หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะออน, หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา และ หมู่ที่ 9 บึงขามทะเล
สอ
- จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. ที่มีพื้นที่บางส่วน มีจำนวน 4 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองคู,
หมู่ที่ 3 บ้านสีจาน, หมู่ที่ 4 บ้านหนองขุ่น และ หมู่ที่ 7 บ้านพวงพะยอม
2.2 การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งภายในเขตตำบลขามทะเลสอ จะมีการเลือกตั้งต่างๆ ดังนี้
1.การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านภายในเขตตำบลขามทะเลสอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้ง 9 หมู่บ้าน
2.การเลือกตั้งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ดำเนินการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2556 จำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด 2,312 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน
ทั้งหมด 1,874 คน คิดเป็นร้อยละ 81 % ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

รายชื่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 นายประพัด
ขาขุนทด นายก อบต.ขามทะเลสอ
2 นายสิทธิพล
ริมใหม่
รองนายก อบต.ขามทะเลสอ
3 นายพัลลภ
โพธิ์ศรี
รองนายก อบต.ขามทะเลสอ
4 นายชน
เทศสูงเนิน เลขานุการนายก อบต.
5 นายสุวิท
ขาขุนทด ที่ปรึกษา นายก อบต.
6 นายประชุม
อ่างสูงเนิน ที่ปรึกษา นายก อบต.

หมายเหตุ
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3.การเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน จำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด
2,333 คน จำนวนผู้มาใช้สทิ ธิลงคะแนนทั้งหมด 1,883 คน คิดเป็นร้อยละ 81

โดยแบ่งเขตการเลือกตั้ง ทั้งหมด จำนวน 9 เขต การเลือกตั้ง ควบคลุมทั้ง 9 หมู่บ้าน ภายในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ โดยสรุป จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และ ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ ดังนี้
เขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มาใช้สิทธิ์ ร้อยละของผู้มาใช้สิทธ์
หมายเหตุ
ที่
(คน)
(คน)
(%)
1
362
293
81
2
134
108
81
3
17
14
83
4
23
21
92
5
888
667
76
6
296
258
88
7
146
100
69
8
240
218
91
9
227
204
90
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รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 นายกฤษฎา
เตี้ยงสูงเนิน
ประธานสภาฯ
2 นายสนอง
ประสิทธิสุวรรณ์ รองประธานสภาฯ
3 นายดี
เทศสูงเนิน
ส.อบต.ม.1
4 นายสหัส
โรจน์บูรณาวงศ์ ส.อบต.ม.2
5 นางณิชาภัทร
พงษ์ภัคกูล
ส.อบต.ม.2
6 นายมานพ
พรหมณเรศ
ส.อบต.ม.3
7 นายวิศาล
พรหมณเรศ
ส.อบต.ม.3
8 นายอุทัย
สดไทย
ส.อบต.ม.4
9 นายสมพันธ์
ดาบสันเทียะ
ส.อบต.ม.4
10 นายปราโมทย์
นุตตะโร
ส.อบต.ม.5
11 นางสาวใกล้รุ่ง
รอสูงเนิน
ส.อบต.ม.5
12 นางฉลวย
จรโคกกรวด
ส.อบต.ม.6
13 นายสำรวม
ทั่วสูงเนิน
ส.อบต.ม.6
14 นางสาวผกามาศ ต่อแสงธรรม
ส.อบต.ม.7
15 นายประจบ
เพิ่มพลกรัง
ส.อบต.ม.8
16 นางวิมล
พิมพ์ศิริ
ส.อบต.ม.8
17 นางจันแรม
ศิลปานนท์
ส.อบต.ม.9
18 นายทองสุข
จีรังโคกกรวด
ส.อบต.ม.9

หมายเหตุ
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3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
ประชากร ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ มีประชากรทั้งสิ้น คน จำนวน
ครัวเรือน ครัวเรือน รายละเอียดตามตาราง ดังนี้
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่
จำนวนประชากร
จำนวน
ครัวเรือน
รายชื่อผู้ใหญ่บ้าน
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
รวม
รวม
บ้านขามทะเลสอ
1
221 243 464
142 นายธนพล
อ่างสูงเนิน
บ้านหนองคู
2
91
93
148
141 นางกฤษณา โชว์สูงเนิน
บ้านสีจาน
3
20
7
27
33
นางปุญญาภัทร ศิลปะ
บ้านหนองขุ่น
4
18
12
30
28
นางอุไรวรรณ ขอสูงเนิน
บ้านโคกแฝก
5
577 614 1,191 385 นายเจียง
สัมมา
บ้านโคกสะออน
6
201 216 417
141 นายธนวันต์ ชาญสูงเนิน
บ้านพวงพยอม
7
124 143 267
183 น.ส.วิทยา ศรีสุวรรณเดช
บ้านน้อยพัฒนา
8
157 173 330
99
นางณัฐธิดา แท่งทองหลาง
กำนัน
บ้านบึงขามทะเลสอ 9
160 154 314
105 นายชอบ
ครูพิมาย
รวม
1,569 1,655 3,224 1,257
ที่มา : ข้อมูลสำนักงานบริหารการทะเบียนอำเภอขามทะเลสอ กันยายน พ.ศ.2564
44. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
การศึกษา ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาพื้นฐาน อีก
จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านโคกแฝก และ โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ ดังนี้
ตารางนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ลำดับที่
ซื่อ
ช่วงอายุ
ชาย
หญิง รวม
จำนวน/บุคลากร
(ขวบ)
(จำนวน
ทางการศึกษา
1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแฝก
2-3
9
13
22
1 คน
(ผ.ดด)
2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามทะเลสอ
2-3
9
7
16
1 คน
(ครู)

7
ตารางแสดงจำนวนนักเรียน
ชื่อ

ชาย

หญิง

รวม

11
28
รวม
39
- อนุบาล
16
2.โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ ม.9 - ประถมศึกษา
36
-มัธยมศึกษา ตอนต้น 14
รวม
66

13
26
39
12
25
5
42

24
54
78
28
61
19
108

1.โรงเรียนบ้านโคกแฝก ม.5

ระดับการศึกษา
- อนุบาลประถมศึกษา

จำนวนครู/
บุคลากร
ทางการศึกษา
7 คน

11 คน

***หมายเหตุ***ข้อมล ณ ตุลาคม พ.ศ.2564

ด้านสาธารณสุข
ในพื้นที่ตำบลขามทะเลสอ มีโรงพยาบาลประจำอำเภอขามทะเลสอ จำนวน 1 แห่ง ซึ่งเป็นโรงพยาบาล
ขนาด 30 เตียง เปิดให้บริการเป็น โรงพยาบาลขามทะเลสอ อย่างเป็นทางการในวันที่ 26 เมษายน 2534
ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 7 บ้านพวงพะยอม ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ สามารถมารับบริการได้โดยสะดวกและทั่วถึง อีกทั้งในพื้นที่ในพื้นที่ใกล้เคียงยังมี
โรงพยาบาลขนดใหญ่ คือ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา โดยทุก หมู่บ้านมีอ าสาสมั ครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) จึงทำให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
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ตารางรายชื่อประธาน อสม.และสมาชิก อสม.แต่ละหมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
หมู่ที่

บ้าน

ประธาน อสม.

รายชื่อ อสม.

1

ขามทะเลสอ

นางสออน พึ่งไพร

2

หนองคู

นายชำนาญ พึ่งพิง

3

4

สีจาน
หนองขุ่น

นางบุญเสริม ป้อมไชยา
นางแกมทอง สุเวชพงษ์

1.นางมาลี วงศ์ศิลา
2.นางสงบ ประสิทธิ์สุวรรณ
3.นางบุญเชิด อ่างสูงเนิน
4.นางมะลิ แผลงสูงเนิน
1.นายสมศักดิ์ อนันตวรานนท์
2.นางปาลิตา เกตุประเสริฐ
3.นางแฉล้ม หงษ์รัตนาฤทธิ์
1.นายนิกร อยู่สูงเนิน
-

5

โคกแฝก

น.ส.สายหยุด สุขสูงเนิน

6

โคกสออน

นางบุญชุบ เชดสูงเนิน

7
8

พวงพยอม
น้อยพัฒนา

น.ส.ดวงกมล แผ้วสูงเนิน

9

บึงขามทะเลสอ

นางเจียว เพ็ชรเด็ด

1.นางสมใจ นอสูงเนิน
2.นางลออ แผ่วสูงเนิน
3.นางสมจิตร รอสูงเนิน
4.นางตามล กลางโคกกรวด
1.นางวันดี มิ่งขุนทด
2.นางฉลวย จอนโคกกรวด
3.นางสุพิศ นาดสูงเนิน
4.นางสนอง โพธิ์สูงเนิน
1.นางสมร แผ้วสูงเนิน
2.น.ส.สุรินทร์ อัดกรถิ่ง
3.นางจำปา ขาขุนทด
4.นางประจวบ ท่วมพุดซา
1.นางพวงเพ็ญ ทิศกระโทก
10.นางปราสาท ด้วงสงค์
11.นางถนอม หมึกกระโทก
2.นางพวงพะยอม เงินพลกรัง
3.นางจันทร์แรม ศิลปานนท์
4.นางจำเนียร ลมสูงเนิน
5.นางทองพูน ท่วมพุดซา
6.น.ส.มาลี ขอสูงเนิน
7.นายฐาปกร แผ้วสูงเนิน
8.นางลิออล ขุนวิเศษ
9.นางสีนวล ศิลปานนท์

ศูนย์ ศสมช.
(จำนวน)
1 ศูนย์

-

-

1 ศูนย์

1 ศูนย์

1 ศูนย์

1 ศูนย์

หมายเหตุ
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การสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตาม
นโยบายของรัฐบาล โดยแยกเป็นหมู่บ้านต่างๆ ดังนี้

หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านขามทะเลสอ
บ้านหนองคู
บ้านสีจาน
บ้านหนองขุ่น
บ้านโคกแฝก
บ้านโคกสะออน
บ้านพวงพยอม
บ้านน้อยพัฒนา
บ้านบึงขามทะเลสอ
รวม

60-69
56
8
4
118
45
13
40
22
306

ปีงบประมาณ 2564
จำนวนผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
(ราย)
(ราย)
(ราย)
70-79 80 -89 90 ปีขึ้นไป
29
12
2
10
6
2
2
4
3
2
1
2
1
3
2
63
32
4
32
2
19
5
2
16
11
6
1
2
1
17
5
1
11
16
5
1
7
167
66
16
98
3

หมายเหตุ

***หมายเหตุ***ข้อมล พัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ณ ตุลาคม พ.ศ. 2564

2. ข้อมูลพื้นฐานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. 1 การคมนาคม
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ มีทางหลวงแผ่นดิน ผ่านพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขาม
ทะเลสอ 2 สาย ได้แก่
- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2198 (ถนนลาดยาง) สามารถติดต่อกับเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา
- ทางหลวงแผ่นดิ น หมายเลข 2068 (ถนนลาดยาง) เชื่ อ มกั บทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 2 (ถนน
มิตรภาพ)
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เส้นทางการคมนาคมในตำบล
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ถนนลาดยาง
จำนวนเส้น ระยะทาง
(กม.)
1
0.70

ถนนคสล.
จำนวนเส้น ระยะทาง
(กม.)
5
1.590
8
2.90
3
0.50
3
2.10
18
7.50
17
6.20
3
1.20
5
4.10
9
5.33

ถนนหินคลุกล,กรัง
จำนวน ระยะทาง
เส้น
(กม.)
3
4.00
3
2.80
3
4.00
5
6.50
5
8.15
6
5.40
6
6.50
8
12.00
7
4.60

หมายเหตุ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ เดือนกันยายน 2564
2.2 การไฟฟ้า
หมู่ที่
ม.1 ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ม.7

ถนนดิน
จำนวน ระยะทาง
เส้น
(กม.)
5
3.00
-

ม.8

ม.9

-จำนวน
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้
-จำนวน
ครัวเรือนที่ไม่มี
ไฟฟ้าใช้

2.3 การประปา
- ประปาส่วนภูมิภาค (แหล่งน้ำจากลำตะคองและจากอ่างน้ำหนองคู ) ให้บริการ 4 หมู่บ้านคือเฉพาะ
หมู่บ้านในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ คือ หมู่ที่ 2,3,4,7
- ประปาหมู่บ้าน ให้บริการคือหมู่ที่ 5 บ้านโคกแฝก และและประปาในสังกัดขององค์การบริหารส่วน
ตำบลขามทะเลสอ เป็นระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ โดยมีส ถานที่ตั้งระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ณ บ่อ
สามลูก หมู่ที่ 9 บ้านบึงขามทะเลสอ และหมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา โดยมีสถานที่ตั้งระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ ณ สระอีสานเขียว โดยให้บริการ 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านขามทะเลสอ,หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะออน
,หมู่ที่ 8 น้อยพัฒนา,หมู่ที่ 9 บึงขามทะเลสอ โดยสามารถแยกรายละเอียดของผู้ใช้น้ำประปาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ได้ดังนี้
หมู่ที่
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ม.7
ม.8
ม.9
-จำนวนครัวเรือนที่
มีนำ้ ประปำใช้
-จำนวนครัวเรือนที่
ไม่มีนำ้ ประปำใช้
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2.4 การสื่อสาร
- ไปรษณีย์โทรเลข มีจำนวน 1 แห่ง (ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ)
-สัญญาณโทรศัพท์มือถือครอบคลุม
จำนวน
9
หมู่บ้าน
- หอกระจายข่าว
จำนวน
5
แห่ง
- ศาลากลางบ้าน
จำนวน
6
แห่ง
- สนามกีฬา
จำนวน
4
แห่ง
-สถานีรับ – ส่ง สัญญาณโทรศัพท์มือถือ จำนวน
2
แห่ง
3. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
3.1 การประกอบอาชีพ
ประชากรในตำบลขามทะเลสอ มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตรและอยู่
ใกล้ตัวเมือง ดังนั้นการประกอบอาชีพ จึงสามารถแยกได้ ดังนี้
อาชีพหลัก
- อาชีพการเกษตร เช่น การทำนา การปลูกผัก ผลไม้ ทำไร่มันสำปะหลัง ข้าวโพด การปลูก
ผักต่าง ๆ ด้านการเลี้ยงสัตว์มีการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม สุกร กระบือ เป็ดไข่ ไก่ไข่ เลี้ยงปลา
- อาชีพค้าขาย เช่น ขายของชำ ขายวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ไฟฟ้า ขายน้ำมันเชื้อเพลิงโซ่
ลาและจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร ปุ๋ยเคมี ยาเคมี
- รับจ้างในภาคอุตสาหกรรม เช่น โรงงานทำขนมในหมู่บ้าน โรงงานอุตสาหกรรมในตัวเมือง
และอำเภอข้างเคียง
- อาชีพรับราชการ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนข้าราชการพลเรือนของ
กระทรวงต่าง ๆ
อาชีพรอง ได้แก่ อาชีพรับจ้างต่าง ๆ
- รับจ้างในภาคเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย
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ตาราง แสดงการถือครองที่ดินเพื่อทำการเกษตร ตำบลขามทะเลสอ
พื้นที่

หมู่ที่ 1
1,388
838
170
60
30

หมู่ที่
2
3,037
440
2,005
160
50
-

หมู่ที่
3
1,450
1,150
150
72
50

หมู่ที่
4
1,650
1,210
100
130
80
60

หมู่ที่
5
4,025
1,397
1,756
264
140
70

หมู่ที่
6
1,800
1,091
220
180
100
40

หมู่ที่
7
4,025
60
3,216
314
50
-

หมู่ที่
8
1,700
1,214
170
120
60

หมู่ที่
9
2,200
856
880
150
70
30

1. พื้นทีถ่ ือครองทั้งหมด
2. พืน้ ทีก่ ารเกษตร
- ทำนา
- ทำไร่
- พ.ท.ไม้ผล
- พ.ท. ปลูกผักต่าง ๆ
- พ.ท. ไร่นาสวนผสม
รวมพื้นทีก่ ารเกษตร
3. พื้นที่อื่น ๆ
- พ.ท. พักอาศัย
- พ.ท. สถาบันการศึกษา
- พ.ท. ศาสนสถาน
- พ.ท. สถานทีร่ าชการ
- พ.ท. สาธารณะ
- พ.ท. ราชพัสดุ
รวมพื้นทีอ่ ื่น

21,275
8,246
9,135
790
632
340

1,098

2,655

1,422

1,580

3,627

1,631

3,640

1,564

1,986

19,203

20
8
28

70
70

300
20
20
98
20
458

120
40
9
169

125
11
136

160
10
44
214

1,735
30
80
267
20
2,132

270
20
290

320
62
382

350
35
385

การถือครองที่ดิน / การใช้ที่ดิน
1.พื้นที่ครองที่ดินเพื่อการทำการเกษตร ตำบลขามทะเลสอ
1) พื้นที่ถือครองทั้งหมด
21,275 ไร่
2) พื้นที่การเกษตร
19,027 ไร่
- พื้นที่ทำนา
8,195 ไร่
- พื้นที่ปลูกพืชไร่
8,527 ไร่
- พื้นที่ปลูกไม้ผล
780 ไร่
- พื้นที่ปลูกผักต่าง ๆ
1,135 ไร่
- พื้นที่ไร่นาสวนผสม
390 ไร่
รวมพื้นที่การเกษตร
19,027 ไร่
2.พื้นที่อื่น ๆ
- พื้นที่พักอาศัย
1,882 ไร่
- พื้นที่สถานบันการศึกษา
75 ไร่
- พื้นที่ศาสนสถาน
190 ไร่
- พื้นที่สถานที่ราชการ
50 ไร่
- พื้นที่สาธารณะ
16 ไร่
- พื้นที่ราชพัสดุ
35 ไร่
รวมพื้นที่ การเกษตร + พื้นที่ อื่น ๆ
19,027 + 2,248 = 21,275 ไร่

รวม
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กรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินตำบลขามทะเลสอ
เกษตรกรตำบลขามทะเลสอ มีจำนวน 1,062 ครัวเรือน มีที่ทำกินเป็นของตนเอง
920 ครัวเรือน มีที่ทำกินแต่ต้องเช่าที่ทำกินเพิ่มบางส่วน 160 ครัวเรือน และไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง
142 ครัวเรือน
ตาราง แสดงกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินตำบลขามทะเลสอ
หมู่ ครัวเรือน
มีที่ทำกินเป็น
คิดเป็นร้อยละ มีที่ทำกินแต่ต้อง
คิดเป็น
ที่
เกษตรกร
ของตนเอง
เช่าเพิ่มบางส่วน
ร้อยละ
1
93
81
87.09
22
23.66
2
210
189
90
39
18.57
3
197
187
94.92
12
6.09
4
228
188
82.46
16
7.02
5
175
150
85.71
15
8.57
6
56
40
71.43
19
33.93
7
20
20
100
5
25
8
43
35
81.40
20
46.57
9
40
30
75
12
30
รวม
1,062
920
86.63
160
15.07
ที่มา : กชช. 2 ค. ( รวมเขตเทศบาล )

ไม่มีทที่ ำกิน
เป็นของตนเอง
12
21
10
40
25
16
8
10
142

คิดเป็น
ร้อยละ
12.93
10
5.08
17.54
14.29
28.57
18.60
25
13.37

จากตาราง แสดงกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินของเกษตรกร ในตำบลขามทะเลสอ พบว่าในตำบลขามทะเล
สอ เกษตรกรมีที่ทำกินเป็นของตนเอง 920 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 86.63 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด
และเกษตรกรไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเองมี 142 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 13.37 ของครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด
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แหล่งน้ำสาธารณะ/แหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่ อบต.ขามทะเลสอ
หมู่ที่

บ้าน

1

บ้านขามทะเลสอ

2

บ้านหนองคู

3

บ้านสีจาน

4

บ้านหนองขุน่

5

บ้านโคกแฝก

6

บ้านโคกสะออน

7

บ้านพวงพยอม

8

บ้านน้อยพัฒนา

9

บ้านบึงขามทะเลสอ

แหล่งน้ำสาธารณะ/แหล่งน้ำต้นทุน
คลองส่งน้ำชลประทาน(คลองซอย3)
เหมืองนาวัดขามทะเลสอ
สระวัดบ้านขามทะเลสอ
คลองส่งน้ำชลประทาน
ลำตะคอง
อ่างหนองหัวช้าง
ลำตะคองกลาง
คลองบริบูรณ์
เหมืองน้ำท่าฉิม
ลำตะคองกลาง
คลองหลง
คลองมอญ
ลำตะคอง
คลองส่งน้ำชลประทาน
คลองส่งน้ำชลประทาน(คลองซอย1)
คลองบริบูรณ์
เหมืองดอนระกำ
คลองมอญ
สระวัดบ้านโคกแฝก
สระน้ำเจริญสุข
สระบ่อแดง
คลองส่งน้ำชลประทาน
หนองมน
คลองส่งน้ำชลประทาน
สระน้ำ กสช.(2บ่อ)
หนองผงาด
คลองส่งน้ำชลประทาน
คลองลำบริบูรณ์(ละลม)
คลองลำบริบูรณ์(ตะคอง)
สระน้ำอีสานเขียว
คลองกุดตามา
คลองส่งน้ำชลประทาน(คลองซอย 2)
คลองขากบ
คลองส่งน้ำชลประทาน(คลองซอย3)
สระเก็บน้ำบ้านบึงขามทะเลสอ(บ่อ3ลูก)
เหมืองน้ำสาธารณะบ้านบึงขามทะเลสอ

ขนาด
4x500 x1.5ม.
4 x 900 x 1.5
64 x 76 x 5
8 x 2000 x 3
15 x 1500 x 3
61-1-68 ไร่
15 x 1000 x 3
15 x 1500 x 3
8 x 1500 x 3
15x1000 x 3
10 x 500 x 3
8 x 1000 x 3
15 x 3000 x 3
8 x 1300 x 3
4 x 1000 x 1.5
15 x 2000 x 3
8 x 1200 x 3
8 x 15000 x 3
15 x 20 x 3
55.5 x 65 x 5
70 x 40 x 3.5
8 x 1500 x 3
87-3-59
8 x 700 x 3
20 x 20 x 3
34-3-70 ไร่
8 x 2000 x 3
15 x 3000 x 3
15 x 1500 x 3
35 x 80 x 3
6 x 120 x 2
4 x 2000 x 1.5
10 x 1230 x 2.5
4 x 1000 x 1.5
30 x 104 x 3
4 x 1500 x 1.5

ความจุ(ลบ.ม.)
2,000
3,400
20,000
30,000
65,000
269,000
28,000
22,500
22,500
28,125
9,375
42,000
84,375
19,500
3,750
56,250
18,000
22,500
675
11,000
9,450
22,500
150,000
10,500
2,400
200,000
30,000
84,375
42,000
8,000
2,200
7,500
20,000
3,750
21,000
5,625

หมายเหตุ
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2) การประมง
การประกอบการประมงในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ส่วนใหญ่จะเลี้ยงสำหรับ
บริโภคภายในครัวเรือนของตนเอง และการประมงตามแหล่งน้ำยามว่างจากงานประจำหรือการเกษตรต่างๆ
3)การปศุสัตว์
การทำปศุสัตว์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ เช่น เลี้ยงโคนม โคขุน เลี้ยง
แพะ ไวสำหรับจำหน่าย และ เป็ด ไก่ สุกร ไวสำหรับการบริโภคในครัวเรือน
4)การบริการ
สถานประกอบการในการบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ มีดังนี้
ประเภท
ลำดับ
ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง
หมายเหตุ
กิจการ
ร้านทำผม
1 นางวันเพ็ญ สุวรรณสุข
11/2 หมู่ 1
ร้านค้า
2 นางยุพิน เกขุนทด
7/1 ม1
ร้านค้า
3 นางสมปอง สอสูงเนิน
15/1 หมู่1
ร้านค้า
4 นายวุฒชัย เทศสูงเนิน
111 หมู่ 1
ร้านค้า
5 นายสนอง ประสิทธิ์สุวรรณ
35/2 หมู่ 1
ร้านค้า
6 นางสาวปรีรัญญา อ่างสูงเนิน
16 หมู่ 1
ร้านค้า
7 นายสมบูรณ์ เพียรทำดี
133 หมู่ 1
ร้านค้า
8 นางสาววัฒนี กุลลางกรูวัฒน์
186 หมู่ 2
ร้านค้า
9 นายสิรภพ พงษ์ภัคกุล
299 หมู่ 2
ร้านค้า
10 นายแจ่ม ทักสูงเนิน
1/1 หมู่ 1
11 นายพงษ์ศักดิ์ จันทรังสีวรกุล
241/1 หมู่ 2 บ้านเช่า
ร้านค้า
12 นางฐิตาภา เที่ยงกระโทก
312 หมู่ 2
ขายอะไหล่รถจักรยาน
13 นางฐิตาภา เที่ยงกระโทก
312 หมู่ 2
ปั้มน้ำมัน
14 นายนพพล เตชะนิรัตน์ติศัย
145 หมู่ 2
ร้านค้า
15 บมจ. ซีพีออล์ 7 ELEVEN
501 หมู่ 2
บ้านเช่า
16 ดาบตำรวจถนัด เหล็กหมื่นไวย์
296 หมู่ 2
ร้านค้า
17 นางสาวปรียาพร แนมใส
244 หมู่ 3
18 นางศิริ พรหมณเรศ
198/1-9 หมู่ 3 บ้านเช่า
ร้านค้า
19 นางสาวรัตนาภรณ์ มาปะโท
116 หมู่ 5
ร้านค้า
20 นางสาวพรศรี ถาโถม
156 หมู่ 5
ร้านค้า
21 นายมานะ รอสูงเนิน
220 หมู่ 5
ร้านค้า
22 นางสาวรัตนาภรณ์ มาปะโท
116 หมู่ 5
ร้านค้า
23 นางละออง หะขุนทด
178 หมู่ 5
46
ร้านค้า
24 นายอาทิตย์ เจนกลาง
138 หมู่ 5
47
ร้านค้า
25 นางสาวประเทือง ศรีสูงเนิน
42 หมู่ 5
48
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ชื่อสถานประกอบการ
นายมะ ทั่วสูงเนิน
นางสมัย ริมใหม่
นางสุเนตร แววสูงเนิน
นางสาวสุนิสา ไตรพนม
นางสมัย ไกรสูงเนิน
นายวินิจ ฉิมใหม่
นางสมจิตร ศรีพนม
นางสมัย ไกรสูงเนิน
นายวินิจ ฉิมใหม่
นางหนึ่งนภา พุทธจันทึก
นางพรรณา นิธิปรีชา
นางหนึ่งนภา พุทธจันทึก
นายบุญโชค โป๊กสันเทียะ
นางสุธีรา ทรัพย์คณารักษ์
นายสุคนธ์ รัศมี
สหกรณ์การเกษตรขามทะเลสอ จำกัด
นางพรรณอร เชื้อมั่ง
นางนิติยา ไชยา
นางทองมี สอสูงเนิน
นางสาวน้อม ลมสูงเนิน
นางชมพู ไตรพนม
นางประดับ เชิดสูงเนิน
นางลำเพย องอาจ
นางจำเรียง แซฮึ่ง
นางบุญช่วย ศรีประเสริฐ
นางวรรณกานต์ ศรีประเสริฐ
นางชูชีพ สายสุข
นายภานุ สุขประสาท

ที่ตั้ง
291 หมู่ 2
68 หมู่ 6
4 หมู่6
100 หมู่ 6
หมู่ 7
109 หมู่ 7
247 หมู่ 7
หมู่ 7
109 หมู่ 7
167 หมู่ 7
166 หมู่ 7
167 หมู่ 7
90 หมู่ 7
159 หมู่ 7
116 หมู่ 7
10 หมู่ 7
336 หมู่ 7
102 หมู่ 7
166 หมู่ 8
125 หมู่ 8
9 หมู่ 8
88 หมู่ 8
50 หมู่ 8
21 หมู่ 9
120 หมู่ 9
121 หมู่ 9
95 หมู่ 9
133 หมู่ 9

ประเภท
กิจการ
ขายรถมือสอง
ร้านค้า
ร้านค้า
ปั้มน้ำมัน
บ้านเช่า
ร้านค้า
บ้านเช่า
บ้านเช่า
ร้านค้า
อพาทเม็นต์
ร้านค้า
อพาทเม็นต์
ร้านค้า
ร้านค้า
ร้านค้า
ปั้มน้ำมัน/งานบริการ
บ้านเช่า
ร้านค้า
ร้านค้า
ร้านค้า
ปั้มน้ำมัน
ร้านค้า
ร้านค้า
ร้านค้า
ร้านค้า
ร้านค้า
ร้านค้า
ร้านค้า

หมายเหตุ
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2.2 อุตสาหกรรม
บัญชีรายชื่อสถานประกอบการในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
ประเภท
ลำดับ
ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง
กิจการ
โรงงานอุตสาหกรรม
1 บริษัทพีซีเอส นิสซิน จำกัด
273 หมู่ 2
โรงงานอุตสาหกรรม
2 บริษัท บีบีเอ็ม อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
253 หมู่ 2
คอนกรีตผสมเสร็จ
3 หจก. ป ภัณฑ์คอนกรีต
412 หมู่ 2
โรงงานอุตสาหกรรม
4 บริษัทเม้าน์เทน มิกท์( ไทยแลนด์) จำกัด 251 หมู่ 2
โรงงานอุตสาหกรรม
5 บริษัทเสรีภัณฑ์โปรเซ็นเตอร์ จำกัด
241 หมู่ 2
โรงงานอุตสาหกรรม
6 นางอัญชลี จงนันทนาวนิชย์
414 หมู่ 2
โรงงานอุตสาหกรรม
7 บริษัทไทร์แค๊ป จำกัด
82 หมู่ 5
ผลิตน้ำดื่ม
8 นางสาวอุบล พาภา
257 หมู่ 5
เจียวน้ำมันหมู
9 นายสมบัติร จักรแก้ว
153 หมู่ 5
โรงงานอุตสาหกรรม
10 บริษัทราชสีมา ป ภัณฑ์ 2009
123 หมู่ 9
โรงงานอุตสาหกรรม
11 บริษัทโซม่าผลิตภัณฑ์เครื่องมืองแพทย์
30 หมู่ 7
โรงงานอุตสาหกรรม
12 บริษัทคาร์ม่าโมบิลิตีร์
30 หมู่ 7
โรงงานอุตสาหกรรม
13 นางอัญชลี จงนันทนาวนิชย์
126 หมู่ 9
หมายเหตุ **ข้อมูล ส่วนการคลัง อบต.ขามทะเลสอ เมื่อกันยายน พ.ศ.2564

หมายเหตุ
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7.การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
7.1การพาณิชย์
การพาณิชย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ประกอบด้วย
ลำดับ
ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง
ประเภท
อู่ซ่อมรถยนต์
1 นายระบิน ขอสูงเนิน
72 หมู่ 1
โรงสี
2 นายจำรัส ชาญสูงเนิน
4 หมู่ 1
อู่ซ่อมรถยนต์
3 นายจรณินท์ ลมสูงเนิน
47 หมู่ 1
อู่ซ่อมไดนาโม
4 นายสมชาย ชียะสูตร
310 หมู่ 2
โรงกลึง
5 นายแสวง สินสุพรรณ
303 หมู่ 2
อู่ซ่อมรถยนต์
6 นางอรมรรัตน์ ยาตาแสง
423 หมู่ 2
อู่ซ่อมรถยนต์
7 นายประเสริฐ์ โต้งกระโทก
321 หมู่ 2
อู่ซ่อมรถยนต์
8 นายจักรพันธ์ วณาภรณ์
295 หมู่ 2
ลายไทย
9 นางยุพิน กุลประเสริฐ
320 หมู่ 2
รับซื้อของเก่า
10 นางยุพา แววเขียว
415 หมู่ 2
รับซื้อของเก่า
11 นางจิราวรรณ แฟสันเทียะ
420 หมู่ 2
ขายล้อแม๊กซ์
12 บริษัทแม๊กซิลอินเตอร์เนชั่น (ประเทศไทย) 295 หมู่ 2
ซ่อมแอร์รถ
13 นายเสมอ ชุมโคกกรวด
319 หมู่ 2
รับซื้อของเก่า
14 นางจิราวรรณ แฟสันเทียะ
420 หมู่ 2
15 นายไพบูลย์ เทียมประเสริฐกุล
246/3 หมู่ 3 รับติดแอร์รถ/บ้าน
ซ่อมแอร์รถ
16 นายสมพงษ์ แดงหยวก
รับซื้อของเก่า
17 นายพีระวัฒน์ ประสิทธิ์สุวรรณ
144 หมู่ 6
ลานตาก
18 นายนำชัย ศิริโรจน์กุล
8 หมู่ 7
รับซื้อของเก่า
19 นายวินัย ปุณวัชระพิศาล
207 หมู่ 7

หมายเหตุ
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กลุ่มอาชีพ
มีกลุ่มอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ มีจำนวน 11 กลุ่ม ดังนี้
ที่
ชื่อกลุ่ม
ที่ตั้ง
ชื่อประธานกลุ่ม
หมายเหตุ
1 เกษตรกรชุมชน ม.1
ม.1
นายประชุม
อ่างสูงเนิน
2 ส่งเสริมอาชีพ
ม.2
นางอุไร
ผิวละเอียด
3 ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ม.2
นายสมศักดิ์
อนันตวรานนท์
4 เกษตรกรผู้ทำนาบ้านโคกแฝก
ม.5
นายจรัญ
เดชาพัฒนสกุล
5 แม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกสะออน
ม.6
นางวันทนา
ไวสูงเนิน
6 ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ม.6
นายธนวันต์
ชาญสูงเนิน
7 เลี้ยงสัตว์บ้านโคกสะออน
ม.6
น.ส.จันทร์เพ็ญ ภาวิเศษ
8 ออมทรัพย์บ้านพวงพยอม
ม.7
นางแสงเดือน
ยิ่งมีนา
9 เกษตรกรผสมผสานบ้านน้อยพัฒนา
ม.8
นายสงวน
โกเสยะโยธิน
10 เกษตรบ้านน้อยพัฒนา
ม.8
น.ส.อนัญพร
ขอสูงเนิน
11 ออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ.บึงขามทะเลสอ
ม.9
นางประเทือง
ประสิทธิสุวรรณ์
หมายเหตุ **พัฒนาชุมชน อบต.ขามทะเลสอ เมื่อกันยายน พ.ศ.2564

๖.๘ แรงงาน
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในวัยกำลังแรงงาน
ซึ่งทำงานอยู่สถานประกอบการภายในพื้นที่บางส่วน และพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรม และ
สถานประกอบการต่างๆ ภายในอำเภอเมือง และภาคการเกษตร และแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็น
แรงงานในการขับเคลื่อนธุรกิจในบางกิจการของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมี
วัดเป็นศูนย์รวมในการประกอบงานบุญ งานประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา มีสถาบันทางศาสนาในพื้นที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
ชื่อวัด
จำนวน
รวมทั้งสิ้น
พระสงฆ์(รูป) สามเณร(รูป) ชี(รูป)
วัดบ้านขามทะเลสอ หมู่ที่ 1
5
วัดบ้านโคกแฝก หมู่ที่ 5
3
วัดบ้านโคกสะออน หมู่ที่ 6
2
รวม
10
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๘.๒ ประเพณีและงานประจำปี
- ประเพณีทำบุญกลางบ้านในวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม
- ประเพณีวันสงกรานต์
ประมาณเดือน เมษายน
- ประเพณีลอยกระทง
ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน
- ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน
๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้แก่ การสอนการแสดงลิเกให้แก่เด็กและเยาวชน การผลิตไข่เค็มจากดินจอมปลวก วิธกี ารทำเครื่องจักสาร
ใช้สำหรับในครัวเรือน และวิธีการจับปลาธรรมชาติ
ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 100 % พูดภาษาไทยโคราช
๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชาชนในเขตองค์การบริห ารส่วนตำบลได้ผลิตสินค้าทางด้านเกษตร เช่น การปลูกผั ก
และผลไม้ เนื่องจากมีพื้นที่บางส่วนติดกับอำเภอเมือง จึงเป็นแหลงผลิตสิ้นค้าทางด้านการเกษตร เพื่อจำหน่าย
ให้แก่ผู้ที่ผ่านไปมาใช้เส้นทางการคมนาคมและขนส่ง เช่น ส้มโอ ต้นหอม คื่นช่าย
9 ทรัพยากรธรรมชาติ
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญไหลผ่าน คือ
1.ลำตะคอง ไหลผ่าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองคู่ หมู่ที่ 3 บ้านสีจาน หมู่ที่ 4 บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 5 บ้านโคกแฝก
และหมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา รวมพื้นที่ได้รับน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรประมาณ 2,000 ไร่
2.ลำบริบูรณ์ ไหล ซึ่งพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ เป็นต้นกำเนิดของลำบริบูรณ์ หมู่ที่ 3
บ้านสีจาน หมู่ที่ 4 บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 5 บ้านโคกแฝก หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะออน และหมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา
รวมพื้นที่ได้รับน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร ประมาณ 4,000 ไร่
3.คลองผันน้ำสู่บึงพุดซา (คลอง LMC) บริเวณเขื่อนชลประทานโคกแฝก หมู่ที่ 4 เป็นเริ่มต้นโครงการผันน้ำ
เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชั้นในของตัวเมืองนครราชสีมา ซึ่งจะไหลผ่านพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลขามทะเลสอ และยังแตกขะแหนงไปยังคลองสาขาต่างๆในหลายเส้นทาง เช่น คลองหนึ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่
การเกษตรในหมู่ที่ 4และ หมู่ที่ 5 คลองสองหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตร ในหมู่ที่ 6และ 8 และตำบลสีมุม คลอง
สามหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 คลองสี่ ในหมู่ที่ 8และตำบลสีมุม รวมพื้นที่ได้รับน้ำเพื่อ
ใช้ในการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร ประมาณ 5,500 ไร่
4.หนองหัวช้าง เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 2 บ้านหนองคู มีพื้นที่ ประมาณ 61-1-68 ไร่ มี
ขนาดความจุของบ่อ 269,000 ลบ.ม.โดยมีการใช้น้ำเพื่อใช้ในภาคการเกษตร โดยในฤดูแล้งประชาชนรอบๆ
หนองน้ำมาใช้ในการปลูกพืชต่างๆ เช่น ดาวเรือง ข้าวโพด
5. หนองมน เป็ นหนองน้ำขนาดใหญ่ ตังอยู่ในหมู่ที่ 5 บ้านโคกแฝก มีพื้นที่ประมาณ 87-3-59 ไร่ มีขนาด
ความจุของบ่อ 150,000 ลบ.ม.โดยมีการใช้น้ำเพื่อใช้ในภาคการเกษตร โดยในฤดูแล้งประชาชนรอบๆ หนอง
น้ำมาใช้ในการปลูกพืชต่างๆ เช่น ข้าว ดาวเรือง ข้าวโพด แตงโม
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6. หนองผงาด เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ ตังอยู่ในหมู่ที่ 7 บ้านพวงพยอม มีพื้นที่ประมาณ 34-3-70 ไร่ขนาด
ความจุของบ่อ 200,000 ลบ.ม.โดยมีการใช้น้ำเพื่อใช้ในภาคการเกษตร โดยในฤดูแล้งประชาชนรอบๆ หนอง
น้ำมาใช้ในการปลูกพืชต่างๆ เช่น ข้าว ดาวเรือง ข้าวโพด แตงโม และสวนการเกษตร
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
วิสัยทัศน์ ประเทศไทย 2580
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
1. ความมั่นคง
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศและมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง
1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย
1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและ
รายได้ที่ มั่นคง มีงานและรายได้ที่มั่นคง มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
1.4 ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ
2. ความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศ
รายได้สูงความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม
2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และ
เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน
2.3 มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถ สร้างการพัฒนาต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน และทุนอื่นๆ
3. ความยั่งยืน
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
3.2 มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก
3.3 คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม
ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุก
ช่วงวัย ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
เพือ่ บริหารจัดสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับ และทุกมิติ
เป้าหมาย 20 ปี
เป้าหมายที่ 1 ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข
เป้าหมายที่ 2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
เป้าหมายที่ 3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ
เป้าหมายที่ 5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
1. ความสุขของประชากรชาวไทย
2. ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
3. ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
4. บทบาทและการยอมรับในการด้านความมั่นคงของประเทศไทยในประชาชนระหว่าง
ประเทศ
5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ
1.1 พัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม
ตระหนักในเรื่องความมัน่ คง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
1.2 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
1.3 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทางเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาลเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
1.4 พัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา
ความมั่นคงที่สำคัญ
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
2.1 แก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน
2.2 ติดตาม เผ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่
2.3 สร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.4 รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง
ทางบกและทางทะเล
3. พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
3.1 พัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 พัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้ง
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ภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ
ทุกรูปแบบและทุกระดับ
3.3 พัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ
4. บูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
4.1 เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
4.2 เสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติ ภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
4.3 ร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลกรวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ
5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบบูรณาการ
5.1 พัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาความมัน่ คงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม
5.2 บริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ
5.3 พัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ ควบคู่กับการขยายโอกาสในประเทศไทยในเวทีโลก
เป้าหมาย 20 ปี
เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึน้
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
1. รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการ
กระจายรายได้
2. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน
3. การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
4. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก
1. การเกษตรสร้างมูลค่า
1.1 เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมการนำอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย
มาเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร
1.2 เกษตรปลอดภัย ให้ความรู้ สนับสนุนกลไกตลาด เปลี่ยนผ่านสู่เกษตรอินทรีย์
1.3 เกษตรชีวภาพ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม ฐานทรัพยากรชีวภาพ
1.4 เกษตรแปรรูป เพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรพรีเมี่ยม
1.5 เกษตรอัจฉริยะ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ
2.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
2.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
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2.4 อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์
2.5 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
3.1 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
3.2 ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
3.3 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
3.4 ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ
3.5 ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
4.1 การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ
4.2 การสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
4.3 การเพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ
4.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่
4.5 การรักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
5.1 การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ
5.2 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
5.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
5.4 การสร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
5.5 การปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
คนไทยในอนาคตมีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และมีคุณธรรม
เป้าหมาย 20 ปี
เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายที่ 2 คนไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 7 ประเด็นหลัก
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
1.1 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว
1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา
1.3 การสร้างความเข้มแข็ง ในสถาบันทางศาสนา
1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
1.5 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
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1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม
1.7 การส่งเสริม ให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
2. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
2.1 ช่วงการตั้งครรภ์ /ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์
2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับ
ศตวรรษ ที่ ๒๑
2.3 ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด
2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑
3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู ” ให้เป็นครูยุคใหม่
3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.5 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ และการวาง
ตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก
3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
4. ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
4.1 การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม
รวมทัง้ สื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย
4.2 การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสม
สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ
4.3 การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มา
สร้างและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ
5. เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
5.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
5.2 การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
5.3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
5.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
5.5 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
6. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
6.1 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
6.2 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
6.3 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน
6.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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7. เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
7.1 การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต
7.2 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ
7.3 การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
7.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
กีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
เป้าหมาย 20 ปี
เป้าหมายที่ 1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
เป้าหมายที่ 2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้าเป็น
กำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพื่อความสมานฉันท์
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเอง และการจัดการ
ตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร
2. ความก้าวหน้าของการพัฒนากำลังคน
3. ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี
4. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก
1. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
1.1 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
1.2 ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค
1.3 กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร
1.4 เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่ มีคุณภาพและ
ความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทำงาน
1.5 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศ
ภาวะและทุกกลุ่ม
1.6 ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง
1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ
สำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
1.8 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
2.1 พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค
2.2 กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ
2.3 จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้
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สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต
2.4 ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวาง
ระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาคกลุ่มจังหวัด
2.5 สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2.6 การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่
3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม
3.1 สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการ
รวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ
3.2 การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
3.3 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา
สังคมและภาคประชาชน
3.4 ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม
3.5 สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
3.6 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคม
ยุคดิจิทัล
4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
4.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการ
จัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ
4.2 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง
4.3 สร้างการ มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน
4.4 สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คำนึงถึงความยั่งยืนบนฐานของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน
เป้าหมาย 20 ปี
เป้าหมายที่ 1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่น
ต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล
เป้าหมายที่ 2 ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบ
ทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
เป้าหมายที่ 3 ใช้ประโยชน์และการสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
เป้าหมายที่ 4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ 5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
1. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู
3. พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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4. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ประเด็นหลัก
1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
1.1 เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
1.2 อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด
1.3 อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ
1.4 รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.5 ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
2.1 เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล
2.2 ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ
2.3 ฟื้นฟูชายหาดที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้ง
ระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม
2.4 พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
3.1 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
3.2 มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3.3 มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของภาครัฐและภาคเอกชน
3.4 พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
4. พัฒนาพื้นที่ เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
4.1 จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนา เมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ
4.2 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการ
บริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ อย่างยั่งยืน
4.3 จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล
4.4 สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตย
กรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
4.5 พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วย
กลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
4.6 เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
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5. พัฒนาความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.1 พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ
5.2 เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล
5.3 พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
5.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน
5.5 พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติ
ปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร
6. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ
6.1 ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของคนไทย
6.2 พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม
6.3 จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
6.4 พัฒนาและดำเนินโครงการ ที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคต
ประเทศ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
เป้าหมาย 20 ปี
เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายที่ 3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายที่ 4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
1. ระดับความพึงพอใจชองประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ
3. ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ
4. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวก รวดเร็วโปร่งใส
1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า
ของภูมิภาค
1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
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2.ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจและทุกพื้นที่
2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
2.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
2.3 ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ
3.ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ เปิดกว้าง ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
3.1 ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม
3.2 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
3.3 ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่ บนหลักธรรมาภิบาล
4. ภาครัฐมีความทันสมัย
4.1 องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ บริบทการพัฒนาประเทศ
4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่งยึดหลักคุณธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ
5.1 ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการ
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้าน
การทุจริต
6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ
6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็น
ธรรมและตรวจสอบได้
6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ
บูรณาการ
7. กฎหมายมีความสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น
7.1 ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ทีเ่ ปลี่ยนแปลง
7.2 มีกฎหมายเท่าที่จ่าเป็น
7.3 การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย
8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
8.1 บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
8.2 ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน ของการ
ค้นหาความจริง
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8.3 หน่วยงานในกระบวนการยุ ติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมีเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน
8.4 ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการยุติธรรม
8.5 พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยึดหลักการ
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
1 ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
มีทั้งหมด 20 ประเด็น ดังนี้
1. การพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อยกระดับ
ศักยภาพของประเทศ
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย
มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ
4. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ
5. การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า
6. การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่
7. การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ต่อยอดไปสู่ ฐาน
การผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู่กับการวางรากฐานเพื่อสร้างและ
พัฒนาภาคการผลิตและบริการสำหรับอนาคต
8. การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่
9. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้
เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต
10. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต
11. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ
เพื่อสังคม
12. การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม
13. การฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่ เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศ
14. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรรม
มาภิบาลในสังคมไทย
15. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อขยายขีดความสามารถ
และพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม
16. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
17. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่
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18. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
19. การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้สามารถแข่งขันได้
20. การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ
2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒
วัตถุประสงค์
1. มีจริยธรรม ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. มีความมั่นคง ทางเศรษฐกิจและสังคม
3. เศรษฐกิจ เข็มแข็ง แข่งขันได้ และมีความยั่งยืน
4. รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5. การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และทำงานเชิงบูรณาการ
6. กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค
7. ผลักดันให้มีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ
เป้าหมาย
1. คนไทยมีคุณลักษณะ ที่มีวินัย มีทัศนคติที่ดี ต่อสังคม
2. ความเหลื่อมล้ำ ทางด้านรายได้ และความยากจนลดลง
3. ระบบเศรษฐกิจ มีความเข้มแข็ง และแข่งขันได้
4. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. มีความมั่นคง ในเอกราชและอธิปไตย สามัคคี และเพิ่มความเชื่อมั่นของประเทศ
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่ มีประสิทธิ ภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี
ส่วนร่วมจากประชาชน
2.3 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐
ยุทธศาสตร์
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ
1.2 พัฒนาศักยภาพคน
1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
1.5 เพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการสุขภาพ
1.6 พัฒนาระบบการดูแลสังคมสูงวัย
1.7 สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
แนวทางการพัฒนา
2.1 เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย
2.2 กระจายบริการภาครัฐให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
2.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
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แนวทางการพัฒนา
3.1 บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม
3.2 พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
4.1 ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
4.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
4.3 การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.4 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
4.5 ลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
4.6 แก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.7 พัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
5.1 รักษาความมั่นคงภายใน
5.2 เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ
5.3 ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง
5.4 รักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
5.5 บริหารจัดการความมั่นคง เพื่อการพัฒนา
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
แนวทางการพัฒนา
6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน
6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ
6.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะได้มาตรฐานสากล
6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่ อปท.
6.5 ป้องกันปราบปรามการทุจริต
6.6 ปฏิรูปกฎหมายให้มีความทันสมัย
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
แนวทางการพัฒนา
7.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
7.2 สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง
7.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์
7.4 พัฒนาด้านพลังงาน
7.5 พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
7.6 พัฒนาระบบประปา
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8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา
8.1 ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
9.1 การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
9.2 การพัฒนาเมือง
9.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
10.1 ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ
10.2 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์
10.3 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ
10.4 ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
10.5 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
10.6 ส่งเสริมความร่วมมือ กับภูมิภาค
2.4 แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วน
2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล
ตามแผนเฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ
3. สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
จัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม
4. ผลักดันให้ภาคเอกชนส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
5. สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ
6. เพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง
วัตถุประสงค์
๑ เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ำและดิน ให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีพ และการ
พัฒนาเศรษฐกิจของภาค
๒ เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพา
ครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้
๓ เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้
การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ
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๔ เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๕ เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และมี
บทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป้าหมายและตัวชี้วัด
๑ พื้นที่ชลประทานและรับประโยชน์เพิ่มขึ้น ปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งลดลง
๒ สัดส่วนคนจนลดลง
๓ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ
๔ มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
๕ รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต อย่าง
ยั่งยืน แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ โดยการปรับปรุง
อ่างเก็บน้ำ หนอง ฝายและพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถ เพิ่มปริมาณการกัก
เก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดิน เค็ม สร้างแหล่ง
กักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ำ ฝาย และแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ที่เหมาะสมในพื้นที่การเกษตร
2) พัฒนาแหล่งน้ำใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ำ เลย ชี มูล โดยศึกษา สำรวจ และจัดหาพื้นที่ เพื่อพัฒนาแหล่ง
น้ำ ตลอดจนการผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำ แม่น้ำในภาคและระหว่างภาค
3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ำ เช่น ระบบสูบน้ำ อาคารบังคับน้ำ คลองส่งน้ำ เป็นต้น
4) บริหารจัดการนำ แบบบูรณาการ โดยดำเนินการในระดับลุ่มน้ำให้มีความสมดุล ระหว่างการใช้น้ำ
ทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ำต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมี การจัดทำแผน
บริหารจัดการน้ำทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง
๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด ความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มคนจนมีที่ดินทำกิน ของตนเอง
ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือ และอบรม
ให้ความรู้ เพื่อให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้
2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพิ่มสวัสดิการ
ทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดูแลผู้
พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพื่อสร้างความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต ยกระดับ สถานพยาบาลชุมชน
ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยง โรงพยาบาลขนาด
ใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน การศึกษาที่มี
คุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพื้นที่ เพื่อพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
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4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นที่เสี่ยง อาทิ
จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม
และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ทั้งในชุมชนและเยาวชนใน
สถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ำจืดมีเกล็ด กำจัดสิ่ง
ปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ำอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่าย โรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝ้า
ระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีพร้อมทั้ง พัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและ
ระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการทำงาน
5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่หรือผู้ดูแล
เด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นการพัฒนา
เด็กในช่วง ๐-๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลให้ได้ มาตรฐาน เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม
6) อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่าย
ภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้กฎหมายเพื่อสร้าง ภูมิคุ้มกันในการ
ปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตร แปลงใหญ่
สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร พัฒนา เครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการเข้าถึง แหล่ง
เงินทุนทีเ่ ป็นธรรม นำร่องในจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร มหาสารคาม
สกลนคร อุบลราชธานี อุดรธานี ศรีสะเกษ และหนองบัวลำภู
2) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพื้นที่จังหวัด ยโสธร สุรินทร์
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่นๆ โดยปรับกระบวนการผลิต ให้อยู่ภายใต้
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้ง ขยายพื้นที่
เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้
สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจ รับรองแบบมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดทำโซนนิ่งระบบ เกษตรอินทรีย์
อย่างเป็นรูปธรรม โดยนำร่องในพื้นที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
หรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
วางแผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนอง ตลาดสินค้าเพื่อ
สุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียว ในชุมชนและ
ท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(eCommerce)
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
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3) ส่ งเสริมการปรับ เปลี่ย นไปสู่สิ นค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่ (Zoning) และความ
ต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า เกษตร
การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรสำคัญที่เป็นสารตั้งต้นใน การ
แปรรูปผลิตสินค้า ในพื้นที่นำร่องจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณมากพอและ
มีคุ ณ ภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้ องการของตลาดทั้ งในและต่างประเทศ และจัด ทำ
ฐานข้อมูล พื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นที่จังหวัด
สกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสี มา สุ รินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์และอุบลราชธานี และโคนม ในพื้นที่
จังหวัดนครราชสี มา ขอนแก่น โดยสนั บ สนุน การปรับปรุงพันธุ์ ส่ งเสริมการปลู กแปลงหญ้ าและปรับปรุง
คุณภาพอาหาร สัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์
ให้ได้มาตรฐาน อุตสาหกรรม (GMP) และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน
4) ส่ งเสริมและพัฒ นาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้ เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญ ของภาค
โดยมุ่ งลงทุ น สร้ างเศรษฐกิ จ บนฐานของการวิ จั ย และนวั ต กรรมระดั บ สู ง ในลั ก ษณะสหวิ ท ยาการ ที่ ใช้
ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ำเสียจากโรงงาน
อุ ต สาหกรรม ฟาร์ ม ปศุ สั ต ว์ และชุ ม ชน พั ฒ นาต่ อ ยอดเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชี ว ภาพที่ มี มู ลค่ า สู ง ก่ อ ให้ เกิ ด
ความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์
พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร
เป็ นศูน ย์กลาง อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพื้นที่
จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ และอำนาจเจริญ โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP
พัฒนาระบบรับรอง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออก
ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ และธุร กิจ แนวใหม่ในพื้นที่ กลุ่ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและ
ตอนล่าง ด้วยการพัฒ นาต่อ ยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพไปสู่ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น เอทานอล พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจาก
พืชมูลค่าสูง เอนไซม์/อาหาร เสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความมั่น คงทางพลังงานระดับ
ชุมชน จากการนำวัตถุดิบ ในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพื่อใช้
ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริม การใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน
5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้า อุปโภคบริโภค
ในพื้นที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ร้อยเอ็ด
มุกดาหาร เพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบ ในพื้นที่ รวมทั้ง
สนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม การพัฒนาช่องทาง
การตลาดในต้นทุนที่ต่ำโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น e-Commerce, e-Marketing เป็นต้น
6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริ มพื้นที่ที่มี ศักยภาพให้ก้าว
ไปสู่ การเป็ นศูนย์ กลางแฟชั่น ในระดับ ภูมิภ าค อาทิ กาฬสิ นธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ และ
สกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยี
และงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูล ค่า พร้อ มทั้งพัฒ นาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ ยกระดับ
ผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบและ การจัดการ
เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ ขนาด
กลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
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7) พั ฒ นาเมื องศู น ย์ ก ลางจั งหวัด เป็ น เมื องน่ าอยู่ โดยจัด ระบบสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การที่ มี
คุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบ บริการสังคมที่ได้
มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความสำคัญต่อการผังเมือง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ความสะอาด และ
ดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ
8) ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของพื้นที่ต้น
น้ำในพื้นที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยกำหนดและ ทำเครื่องหมายแนวเขต
พื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วม ในการฟื้นฟู ปลูกป่า และ
ป้องกันการบุกรุก เพื่อรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน รวมถึงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ
9) ส่ งเสริม และสนั บ สนุ น การศึก ษาวิจั ยเพื่ อ พั ฒ นาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ ความคิ ด
สร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา ที่กระจาย
ตัวอยู่ในพื้นที่ สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพื่อ พัฒนาเครือข่ายของ อุตสาหกรรมใน
ลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บุ คลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่ งเสริมและสนับ สนุน การวิจัยในขั้นประยุกต์ และ
ทดลองเพิ่มขึ้น ทั้งการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทำวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานนำร่อง
เพื่อให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
๔ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒ นาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒ นธรรมในทุกพื้ นที่ โดยส่งเสริม ชุมชนในการ
สร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจำถิ่นในแต่ละเดือนในพื้นที่ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่ นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ ของ
ชุมชน พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) ส่งเสริม
การขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้าหมาย เฉพาะ
กลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็นต้น
๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่น หรืออัตลักษณ์ของ
แต่ล ะพื้น ที่ มาสร้างเส้ น ทางท่องเที่ย วเชื่อมโยงแหล่ งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และ เชื่อมโยงสู่
ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อเพิ่มระยะเวลาพานักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ม นักท่องเที่ยว
คุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พัฒ นาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่ส ร้างจากทุน ทาง
วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความจดจำและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและ ผู้ประกอบการ
การท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดทำแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ ต ล อดทั้งปี
พัฒ นาระบบโลจิ ส ติกส์ ขนถ่ ายนั กท่ องเที่ ย วอย่างเป็ นระบบไปสู่ แหล่ งท่องเที่ ยว ดูแลความปลอดภั ยและ
สุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว
๓) พั ฒ นาและส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ชี วิ ต ลุ่ ม น้ ำ โขง ในพื้ น ที่ จั งหวั ด เลย หนองคาย บึ งกาฬ
นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒ นาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่ งท่องเที่ยวกับประเทศ
เพื่อนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลำภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว สิน ค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมของ สองฝั่งโขง
พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อนชมทัศนียภาพและวิถี ชีวิตลุ่ม
แม่น้ำโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน (Cycling/Caravan
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Tours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่าง แหล่งท่องเที่ยว
พัฒ นาท่าเรือให้ ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่ งเสริมการบริห ารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพื่อสร้าง งานและ
รายได้ เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เพิ่มขึ้น
๔) พัฒ นาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี
หนองบัวลำภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และมีชีวิต
ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุกรื่นรมย์
เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพื่อขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจ ศึกษาวิวัฒนาการ
ของภาคอีสานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่าน กิจกรรมทัศนศึกษา
ของโรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก
ในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒ นาระบบขนส่ง สาธารณะเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง
๕) พั ฒ นาและส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวเชิงกีฬ าในพื้น ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีส ะเกษ นครราชสีม า โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งจาก การกีฬาและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน อาหารเสริมและ
เครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ ทุกระดับ เป็นต้น
ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการ ธุรกิจกีฬา เพื่อผลิต
บุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ รวมทั้งส่งเสริม
กิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว
๖) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัย ภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อให้เกิดความ สมดุลและยั่งยืน
มุ่ งเน้ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วคุ ณ ภาพเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วที่ มุ่ งเน้ น ให้ เกิ ด ความ คุ้ ม ค่ าต่ อ
ประสบการณ์มากกว่าการท่ องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น เพื่อ
ลดการพึ่งพิงตลาดต่างประเทศ รวมทั้งให้ ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ
จัดการขยะอย่างถูกวิธี
๗) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยว
และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพื่อกระจายนักท่องเที่ยวจากเมือง หลักไปสู่
ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งใน ประเทศ
และกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่สอดคล้องกั บความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือ บุคลากร
ในภาคบริการและการท่องเที่ย ว จัดฝึ กอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพั ฒ นาสิ น ค้า
OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตาม
ความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
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.๕ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจ
หลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ
ของภาค
แนวทางการพัฒนา
1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาค กลางและพื้นที่
ระเบี ยงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้ แล้วเสร็จตามแผน อาทิ แผนการพัฒ นารถไฟความเร็ว สูง การ
พัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๕ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิ การพัฒนา
รถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่ -นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภายในภาค ๖ แห่ง (อุด รธานี อุบลราชธานี
บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และขอนแก่น) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง
3) พัฒนาเมืองสำคัญ ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้า การลงทุน การบริการ
สุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน
หลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒ นาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้ง ส่งเสริมระบบขนส่ง
สาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอื่น
4) พั ฒ นาพื้ น ที่ รอบสถานี ขนส่ ง ระบบรางในเมืองที่ มี ศักยภาพที่ ส ำคัญ อาทิ เมือ งขอนแก่น และ
บริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองนครพนม
เมืองหนองคาย เมืองมุกดาหาร โดยสนับสนุนให้มีการจัด ทำ โครงการนำร่องที่ใช้แนวทาง การจัดรูปที่ดิน การ
วางผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน
๘.๔.๖ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านใน
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุนการ
จั ดการด่ านพรมแดนแบบเบ็ ด เสร็ จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ ได้มาตรฐานสากลเร่ง
เชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพื่อสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (National Single
Window) เพิ่ มอัตรากำลั งเจ้ าหน้ าที่ ให้ เพี ย งพอ พัฒ นาสิ่ งอำนวยความสะดวกบริเวณจุดผ่ อนปรนการค้ า
ชายแดน ที่มีศักยภาพ
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๕ (บึง
กาฬ-ปากซัน) เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มี ความสะดวก
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 3) พัฒ นาพื้นที่เขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยพัฒ นา
มุกดาหารเป็นพื้นที่ นำร่อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชายแดน พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานโครงการและมาตรการสำคัญในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ นครพนม หนองคาย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 –
2570)
ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)ภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 โดยสรุป
ประเด็น สำคัญ ดังนี้
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์(Strategies Position)
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร พืชสมุนไพรและอาหารปลอดภัย ที่ได้มาตรฐาน
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การ
กีฬาที่มีชื่อเสียง
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
เป้าหมายการพัฒนา
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การค้าชายแดน
และ สังคมเป็นสุข
แนวคิดการพัฒนา ดังนี้
1.การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงขึ้นมาตรฐาน
อิน ทรี ย์ ในภาคการเกษตรทั้ งพื ช และสั ต ว์ โดยมี ก ารนำนวั ต กรรมในพื้ น ที่ ม าช่ ว ยให้ เกษตรกรโดยเฉพาะ
เกษตรกร รุ่ น ใหม่ (Smart Farmer) ให้ มี ก ารสื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาดั้ งเดิ ม ให้ ค งอยู่ ด้ ว ยการน้ อ มนำปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
2.พัฒนาการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและน้ำเพื่การเกษตร
ให้ เพี ย งพอตลอดปี โดยการเพิ่ มประสิ ทธิภ าพการกักเก็บน้ ำให้ อยู่ในพื้ น ที่ หรือการขยายพื้น ที่รับ น้ ำ การ
กระจายน้ำไปยังพื้นที่
3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากขึ้นในพื้นที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
แบบครบวงจรในพื้นที่ โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ที่ก ำหนดให้กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะ
จังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร
4.ส่ งเสริมอาชีพ และเพิ่ มทักษะฝี มือแรงงานเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาค
การเกษตรและนอกภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว
5.สร้างมูลค่าเพิ่มในสาขาการท่ องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้ง
ทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การ ใช้ประโยชน์
จากระบบ Logistic ที่รัฐบาลไว้วางรากฐานไว้ให้ การสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
รวมถึงการสร้างการตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด
6.การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการ ดูแล มีศักยภาพ คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น หรือสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพื่อให้สืบ
ทอดไปยังรุ่น ลูกหลาน และการเพิ่มศักยภาพของเด็ก เพื่อให้สังคมมีคุณ ภาพและสามารถดูแลตนเองได้ใน
อนาคต

44
พันธกิจ (Mission)
1 การส่งเสริมการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม สินค้าเกษตร ที่ได้มาตรฐาน
2 ส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ให้มีมาตรฐาน แบบครบวงจร
3 ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ ที่มีความเหมาะสมสำหรับการทำการ
เกษตรกรรม
5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและได้มาตรฐาน พัฒนาสินค้าและบริการ ให้ได้รับความนิยม
และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ
6 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน
7 ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
8 ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคมสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนา
1) การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร
วัตถุประสงค์
เป็นศูนย์การด้านเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรับ
1.ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรุก
1. ส่งเสริมเกษตรปลอดสาร (มาตรฐานปลอดภัยอินทรีย์) ส่งเสริมการเกษตร
ผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมการทำตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร
3. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อการเกษตร ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
4. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมผสมประสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์
ในทางอาหารและสมุนไพร
5. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสุขภาพสัตว์ เพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่
6.ส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก
7. การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ที่มีมาตรฐานและปลอดภัย
8. การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงครบวงจร
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงแก้ไข
1. ส่งเสริมเกษตรปลอดสาร (มาตรฐานปลอดภัย อินทรีย์) ส่งเสริมการเกษตร
ผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงป้องกัน
1. การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
2. ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
3. การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นป้องกันและรักษาโรคระบาดอุบัติใหม่
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรคอุบัติใหม่ในพืชและสัตว์
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และผลิตภัณฑ์ไหม
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การท่องเที่ยว สินค้าและบริการ มีคุณภาพ ความสะดวก ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน
2.เพื่อเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการและเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน
3.เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม
เพิ่มขึ้น แนวทางการพัฒนา ด้านท่องเที่ยว และด้านการค้า การลงทุน การค้าชายแดน
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรุก
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีใหม่
2. ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และการตลาด
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงแก้ไข
1. พัฒนาบุคลากรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เชื่อมโยงบริการท่องเที่ยวโดย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก และการ
เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม
3. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐาน
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงป้องกัน
พัฒนาองค์ความรู้การบริหารภาวะวิกฤติ และสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัย
ให้นักท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรุก (การค้า)
ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
แนวทางการพัฒนา ด้านผลิตภัณฑ์ไหม
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรุก
1.พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
2.พัฒนาและส่งเสริมการผลิตไหมแบบอุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงแก้ไข
1. พัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมแบบครบวงจร
2. ส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมไหม
3. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมหัตกรรมพื้นบ้านให้มีความร่วมสมัย มีคุณภาพ
และมาตรฐานรองรับ
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แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงป้องกัน
พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ไหมผ่านสื่อบุคคล ทุกช่วงวัย
3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรุก
1.ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยโดยมี
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สนับสนุนเพิ่มขึ้น
2.ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการพัฒนาด้านสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงแก้ไข
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชมเข้มแข็ง
3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงรับ
ส่งเสริมการพึ่งพา การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ตามแนวทางแพทย์แผนไทย
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์เชิงป้องกัน
สนับสนุนการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและสื่อโซเซียล
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แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)ฉบับทบทวนปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖6
1) ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์
1. เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการขนส่ง
2. เป็นศูนย์กลางทางการเกษตร
3.เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
4. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
5. เป็นสังคมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลประชาชนมีชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. เป็นแหล่งพลังงานสะอาดและเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค
7. เป็นสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ
8. มีส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
2) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
“ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ ศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาค
นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม และเป็นสังคมคุณภาพสูง”
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
1) ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
2) ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การ
ลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3) เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อสังคมคุณภาพสูง
4) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
5) ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1
“ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง”
1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการผลิตทางการเกษตร ให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพของ
เกษตรกร
2. เพื่อยกระดับการผลิตและการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม
3. เพื่อเชื่อมโยงการตลาดและสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่เกษตรกร
2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา
1. มีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับการทำเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 1.08 ล้านไร่ต่อปี
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมทางการเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 ต่อปี
3. ต้นทุนต่อหน่วยการผลิตการเกษตรที่ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี
4. สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4
5. สินค้าเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4
6. การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 1 ตำบล 1 วิสาหกิจชุมชน
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3) แนวทางการพัฒนา
1. พัฒ นาแหล่งน้ ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับการทำเกษตรกรรม โดยการขุดลอก
ลำน้ ำ การขุดลอกแก้มลิงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน การสร้างฝายเพื่อชะลอน้ำ การจัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น้ำเพื่ อ
ร่วมกันดูแลแม่น้ำลำคลองและระบบส่งน้ำ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน
เป็ น ของตนเอง การสำรวจ วิเคราะห์ และวิจัย ดิน การปรับ ปรุง แก้ปั ญ หาดิน เปรี้ยวและดิน เค็ มอนุรัก ษ์
ทรัพยากรดินและน้ำ จำแนกประเภท สำมะโนที่ดิน การจัดทำระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อวาง
แผนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน และการส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านการพัฒนาที่ดิน
2. พัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจ และพืชทางเลือกให้ได้มาตรฐานและมีมูลค่า
สูงด้วยการเกษตรอัจฉริยะ โดยการพัฒ นาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ พื้นถิ่น ผลไม้ และสมุนไพร ให้ มีมูลค่าสูง
ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยได้รับมาตรฐานมีการรับรอง ส่งเสริมการผลิตพืชทางเลือกที่มีมูลค่า
สูงตามความเหมาะสมของพื้นที่แบบครบวงจร นำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาสินค้าเกษตรด้วย
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้
มีความเข้มแข็ง (Smart farmer) และมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน
3. พัฒ นาขีดความสามารถด้านปศุสัตว์ของจังหวั ดให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ต้นทุนลดลง
และมีผ ลผลิตเป็น ที่ต้องการของตลาด โดยการส่งเสริมให้ เกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูล ให้ เป็น
ปัจจุบัน การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้ได้ผลผลิตและมีมูลค่าสูงเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด โดยการผสมเทียมและ
การกระจายน้ำเชื้อพันธุ์ดี ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์หรือแมลงที่ตลาดมีความต้องการสูงส่งเสริมการใช้อาหารและ
พืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ พัฒนาทักษะความรู้ของเกษตรกรด้านการเลี้ยงการจัดการฟาร์ม การสุขาภิบาล
การปรั บ ปรุ งพัน ธุ์ การจั ดการอาหารและพืช อาหารสั ตว์ และการใช้เทคโนโลยี/นวัต กรรมบริห ารจัดการ
(Smart farmer) พัฒนามาตรฐานฟาร์ม (Good Farming Management : GFM) ของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งปศุ
สัตว์อินทรีย์ ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน ส่งเสริมด้านโรงงานแปรรูป เพื่อให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ บรรจุ
หีบห่อสินค้า และการตรวจสอบย้อนกลับ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย/สถาบันเกษตรกร ส่งเสริมการ
ผลิตในลักษณะแปลงใหญ่ เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งการศึกษาวิจัยด้านพันธุ์สัตว์
อาหารสัตว์ การแปรรูป และอื่น ๆ
4. ยกระดับการผลิต พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตด้านการประมงของจังหวัดนครราชสีมา
โดยการยกระดับสู่มาตรฐานการปฏิบั ติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ การส่งเสริม
ให้เกษตรกรฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (ตามมาตรฐาน
GAP) การเพิ่มประสิ ทธิภ าพการผลิ ตสั ตว์น้ ำโดยการสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิ ต
สายพันธุ์ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่และลดต้นทุนการผลิต การจัดตั้งแปลงสาธิตการเพาะเลี้ยง
ด้วยระบบไบโอฟลอค (biofloc) เพื่อเป็ น ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร รวมทั้งพัฒ นามาตรฐาน
การผลิตและการตามสอบสินค้าประมง และการสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปสหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชนองค์กรประมงท้องถิ่น หรือ ชมรม ให้มีความเข้มแข็ง
5. บริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย
โดยการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อสร้างสมดุลและความหลากหลายเพื่อให้มีทรัพยากรใช้อย่างยั่งยืน การผลิต
พันธุ์สัตว์น้ำสัตว์น้ำประจำถิ่นหรืออัตลักษ์ของจังหวัดนครราชสีมาและสัตว์น้ำที่มีความเหมาะสมให้เพียงพอต่อ
การบริโภคและการส่งออก การส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำรวมถึง
สนั บ สนุ น ประชาชนให้ มีส่ ว นร่วมในการบริห ารจัดการทรัพ ยากรสัตว์น้ำ การวิจัย พั ฒ นา เทคโนโลยีและ
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นวัต กรรม เพื่ อเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพในการบริห ารจัด การทรัพ ยากรสั ต ว์น้ ำและนำงานวิจัย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่ได้ไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
6. ยกระดั บ การผลิ ต ด้ ว ยการส่ งเสริม การใช้ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม โดยการส่ งเสริ ม และ
สนับสนุนให้เกษตรกรมีทักษะในด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวางแผนการผลิตและการจัดการ
และการส่งเสริมเกษตรกรในทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปสินค้าเกษตร รวมถึง
สินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับเกษตรกร
7. ยกระดั บ ขี ด ความสามารถทางการตลาดสิ น ค้ า เกษตรให้ เกษตรกร โดยจั ด เขตส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า การลงทุนด้านเกษตรและอาหาร รวมทั้งตลาดประมูลสินค้าเกษตร
และส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
8. ส่งเสริมการสร้างช่องทางการตลาดปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร โดยการจัดกิจกรรมทางการตลาด
เพื่อส่งเสริมช่องทางการจำหน่วยสินค้าการเกษตร เช่น การจัดงานมหกรรมปศุสัตว์โคราช,จัดงาน Roadshow
สินค้าปศุสัตว์ การจัดเทศกาลอาหารปิ้งย่าง เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่โดยเน้นการสร้าง
มาตรฐานการตลาดปศุสัตว์ เช่น การพัฒนาการซื้อขายโดยการชั่งน้ำหนัก ผลักดันให้เกิดการกำหนดราคากลาง
สินค้าปศุสัตว์ ตลาดซื้อขายออนไลน์ เป็นต้น
4) แผนงานโครงการ
(1) แผนงาน
- พัฒนาเพื่อยกระดับด้านการเกษตร
(2) โครงการ
- โครงการพัฒนาด้านการเกษตร
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒ นาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ที่ มีความเหมาะสมสำหรับ การทำ
เกษตรกรรม
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาทรัพยากรดินและน้ำเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืทางเลือก
ให้ได้มาตร ฐานและมีมูลค่าสูง
กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถด้ านปศุสัตว์ของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐาน และมีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด
กิจ กรรมหลั กที่ 5 ยกระดั บ การผลิ ต พั ฒ นาและเพิ่ ม ศั กยภาพการผลิ ต ด้านการ
ประมงของจังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมหลักที่ 6 บริห ารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ำให้ มีความ
ยั่งยืนและคงความหลากหลาย
กิจกรรมหลักที่ 7 ยกระดับการผลิตด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
กิจกรรมหลักที่ 7 ยกระดับขีดความสามารถทางการตลาดสินค้าเกษตรให้เกษตรกร
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ ๒
“ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่ องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ"
1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับระบบนิเวศทางการท่องเที่ยว (Tourism Eco System) ของจังหวัดนครราชสีมา
ให้โดดเด่น มีอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ และเชื่อมโยงในทุกมิติ
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2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของจังหวัดนครราชสีมา
3. เพื่อยกระดับชุมชนให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และศิลปะวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
4. เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นในการจัดงานในโคราชเมืองไมซ์ซิตี้ (MICE City) ที่มีความปลอดภัย
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5. เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ขนส่ง ของจังหวัดนครราชสีมา
ให้เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. เพื่อพั ฒ นาจั งหวัดนครราชสีมาให้ เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา
1. GPP ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขั้นร้อยละ 1-2 ต่อปี
2. ร้อยละ 80 – 85 ของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวของจังหวัด
3. เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า
10 -20 ชุมชนต่อปี
4. ผู้เข้าร่วมในการจัดงานเมืองไมซ์ (MICE City) ของจังหวัด ร้อยละ 80–85 มีความเชื่อมั่น
ในความปลอดภัยจากปัญหา Covid-19
5. ระบบการคมนาคม ขนส่งของจังหวัด ได้รับการพัฒนาครบทั้ง 3 ประเภท
5. GPP ภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี
6. มีเงินลงทุนเข้ามาในจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ต่อปี
3) แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒ นาระบบนิเวศทางการท่องเที่ยว (Tourism Eco System) ของโคราชสู่การ
เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภท โดยเฉพาะ
การท่ อ งเที่ ย วเชิ งนิ เวศ ให้ มี ค วามสะดวก สะอาด และปลอดภั ย จัด ให้ มี กิ จ กรรมการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว
ของจังหวัดนครราชสีมา และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างความยั่งยืน และรวมถึงการเพิ่มศักยภาพการบริหาร
จัดการระบบการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา ให้รองรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวในยุควิถีใหม่
2. ยกระดั บ เมื อ งท่ อ งเที่ ย วสู่ ก ารเป็ น เมื องสร้างสรรค์ แ ละวัฒ นธรรม โดยการคั ด เลื อ กพื้ น ที่ /
ประเภทของเมืองสร้างสรรค์และวัฒ นธรรม และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม เพื่อสร้างความยั่งยืน
3. ยกระดับ ความปลอดภั ย ของเมือ งจัดการประชุม นิท รรศการ และงานอีเว้น ต์ (MICE City)
โดยการสร้างอุปทานของโคราชเมืองไมซ์ซิตี้ ให้มีความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 การส่ งเสริ ม การจั ด งานประชุ ม นิ ท รรศการ และงานอี เว้ น ต์ ข องโคราชเมื อ งไมซ์
(MICE City) และการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ โคราชเมืองไมซ์ เพื่อสร้างความยั่งยืน
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยการส่งเสริมระบบ
บริหารจัดการท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมามุ่งสู่ความเป็น เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ระหว่าง EEC กับ CLMV
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง ภายในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

51
6. พัฒ นาอาชีพและรายได้ของภาคอุตสาหกรรมการขนส่ งและโลจิส ติกส์ โดยการเพิ่มทั กษะ
บุคลากรในจังหวัดเพื่อรองรับการเติบโตของท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา
7. ส่งเสริมเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ (Pubic Private Partnership: PPP)โดยการส่งเสริม
ให้เกิดกิจกรรมภายใต้กรอบทางการพัฒ นาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern
Economic Corridor: NeEC - Bioeconomy) ของจังหวัดนครราชสีมา การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้
เขตพื้ น ที่ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มการลงทุ น ท่ า เรื อ บกนครราชสี ม าในรู ป แบบ PPP การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ศูนย์ส่งเสริมการลงทุนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของศูนย์กระจายสินค้าภาคเอกชน
8. ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยการ
พัฒนาความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ และส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ที่มีความได้เปรียบด้านการแข่งขัน
4) แผนงานโครงการ
(1) แผนงาน
- ยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน
(2) โครงการ
- โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงข่ายคมนาคม การค้า การท่องเที่ยว บริการ และ
การลงทุน
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมระบบนิเวศทางการท่องเที่ยว (Tourism Eco System)
ของโคราชสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวคุณภาพ
กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับเมืองท่องเที่ยวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
กิจกรรมหลักที่ 3 ยกระดับความปลอดภัยของเมืองเพื่อรองรับการจัดการประชุม
นิทรรศการ และงานอีเว้นต์
กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์
กิ จ กรรมหลั ก ที่ 5 พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานการคมนาคมขนส่ ง ภายในจั ง หวั ด
นครราชสีมา
กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาอาชีพและรายได้ของภาคอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์
กิ จ กรรมหลั ก ที่ 7 ส่ ง เสริ ม เอกชนร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของ (Pubic Private
Partnership: PPP)
กิจ กรรมหลั กที่ 8 ส่ งเสริมอุตสาหกรรมที่ มีมูล ค่าสู ง อุตสาหกรรมเป้าหมายและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 3
“เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาคน ชุ ม ชน เมื อ ง และการยกระดั บ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ เพื่ อ สั ง คม
คุณภาพสูง”
1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และวัยทำงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้
2. เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดในลักษณะการทำงานแบบบูรณาการ
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2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา
1. ผู้สูงวัยทุกคนมีสุขภาพที่ดี
2. ร้อยละ 2๕ ของผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ มีงานทำ และมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. เด็ ก อายุ 6-12 ปี ไม่ น้ อ ยกว่ าร้ อ ยละ 90 มี ภ าวะโภชนาการเท่ า กั บ หรื อ มากกว่ า เกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนด
4. ผู้เรียนระดับ ปฐมวัยทุกคน ได้รับการเตรียมความพร้อม ให้ เจริญเติบโตตามวัย และผู้ เรียน
ทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาครอบคลุมตามหลักสูตร มีสมรรถนะที่จำเป็น อ่านออกเขียนได้ตามวัย คิดวิเ คราะห์
สังเคราะห์ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยได้
5. เมืองเป้าหมายของจังหวัด จำนวน 2 เมือง ได้รับการประกาศเป็นเมือง Smart city พร้อมทั้ง
สามารถรักษามาตรฐานได้อย่างยั่งยืน
6. ประชาชนมีความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มมากยิ่งขึ้น
3) แนวทางการพัฒนา
1. ขั บ เคลื่ อ นกิ จ การผู้ สู งวั ย ให้ ไปสู่ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐาน โดยการใช้ ก ลไกระดั บ ตำบลในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุคุณภาพต่อเนื่อง และการใช้กลไกในระดับอำเภอในการพัฒนาสู่เมืองที่
เป็นมิตรกับผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานรวมถึงขับเคลื่อนชมรมผู้สูงวัยให้ไปสู่เกณฑ์ที่กำหนด
2. ยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการเพิ่มการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุโดยการคัด
กรอง ADL การลดกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง และการเพิ่มศักยภาพทีมป้องกันการพลัดตกหกล้ม
3. เร่งรัดการกลับคืน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประชาชน อันเนื่อ งจากปัญหา Covid19 โดยการใช้กลไกของตำบลที่ใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนมากที่สุดใน การให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน
ด้านการดำรงชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา Covid-19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาชีพตามปัญหา
และความต้องการของชุมชน ในสถานการณ์ ชีวิตวิถีใหม่ และฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน เช่น การใช้ประโยชน์
จากนวัตกรรมและต่อยอดสู่ การสร้างอาชีพใหม่แก่ชุมชน และการสร้างผลิ ตภัณ ฑ์เชิงวัฒ นธรรมที่มีคุณค่า
เพื่อการสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
4. เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มเด็กปฐมวัย และเด็กวัยเรียน ให้มีทักษะชีวิตขั้นพื้นฐานที่จำเป็นและ
มี เครื่ อ งมื อ ในการเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นาสู่ ม าตรฐานสากล และศตวรรษที่ 21 ด้ ว ยการเตรี ย มความพร้ อ ม
เด็กปฐมวัยให้เจริญเติบโตตามวัยก่อนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาโดยให้คลอบคลุมและทั่วถึงในทุกพื้นที่การ
พั ฒ นาเด็กวัย เรียนระดับ การศึกษาขั้น พื้น ฐาน โดยมุ่งให้ ครอบคลุ มตามหลักสูตร มุ่งให้ ผู้เรียนมีสมรรถนะ
ที่จำเป็น และมีขีดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยได้
๕. เร่ งรัดการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพื่อลดความเหลื่ อมล้ ำ รวมถึงการพั ฒ นาคนทุกช่วงวัย
เพื่ อให้ อยู่ดีมีสุ ข ได้รับ ประโยชน์ จากการพัฒ นาตามหลั กเศรษฐกิจพอเพียง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลั ง และ
ส่ งเสริม การบู ร ณาการแก้ไขปั ญ หาด้ วยความร่วมมื อจากทุ กภาคส่ ว นเพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต กลุ่ ม
เปราะบางเกิด ขึ้ น อย่ างยั่ งยื น ด้ ว ยการใช้ ก ลไกระดั บ พื้ น ที่ ในการขับ เคลื่ อ นการดำเนิ น การช่ว ยเหลื อ กลุ่ ม
เปราะบาง ทุกช่วงวัย
6. ส่งเสริมการขับเคลื่อนแนวคิดการเสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองดี มีคุณธรรม ถึงพร้อมด้วย
ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ในสังคมที่เป็นธรรมไม่ทอดทิ้งกัน โดยการส่งเสริมแนวคิดจิตอาสา และ
ขยายฐานไปสู่ทุกหน่วยทางสังคมของจังหวัด และการสนับสนุนการสร้างเสริมในการวิเคราะห์และรับรู้ข่าวสาร
ที่ถูกต้อง เพื่อการตัดสินใจ ในการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ
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7. ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต (Life-long Learning) เพื่ อ การพั ฒ นาขี ด ความสามารถ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งของประชาชน โดยการสร้ า งโอกาสของวั ย แรงงาน ได้ Up/Re Skill ให้ มี ทั ก ษะเพี ย งพอ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในอนาคต และการใช้เทคโนโลยีสู่การแก้ปัญหาเมือง และความ
เป็นเมืองอัจฉริยะ
8. ส่งเสริมการดูแลสุ ขภาวะของประชาชน โดยการควบคุมและป้องกันโรคจากสัตว์สู่ คน และ
การควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่
๙. ยกระดั บ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ของจั ง หวั ด ในลั ก ษณะการทำงานแบบบู ร ณาการ
โดยยกระดั บ การบริ ห ารงานจั ง หวั ด แบบบู ร ณาการที่ เชื่ อ มโยงทุ ก ภาคส่ ว นราชการ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ที่เน้นการมีส่วนร่วมในทุกมิติ และการขับเคลื่อนการบริหารตามแนวทางที่กำหนดไว้ร่วมกัน
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
10. เร่งรัดพัฒ นาขีดความสามารถของจังหวัดให้ไปสู่การเป็น Smart City โดยพัฒ นาปรับปรุง
ระบบสนับสนุนการบริหารและให้บริการตามแนวทางของ digital transformation
4) แผนงานโครงการ
(1) แผนงาน
- พัฒนาคน ชุมชน และเมือง
(2) โครงการ
- โครงการพัฒนาด้านสังคม
กิจกรรมหลักที่ 1 ขับเคลื่อนกิจการผู้สูงวัยให้ไปสู่ตามเกณฑ์มาตรฐาน
กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลักที่ 3 ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู และเยียวยา ปัญหา Covid-19 เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับประชาชน ชุมชน/หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด
กิจกรรมหลักที่ 4 เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน
กิจกรรมหลักที่ 5 การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
กิ จ กรรมหลั ก ที่ 6 การขั บ เคลื่ อ นแนวคิ ด การสริ ม สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะพลเมื อ งดี
มีคุณธรรม
กิ จ กรรมหลั ก ที่ 7 ส่ งเสริ ม การเรีย นรู้ต ลอดชี วิต (Life-long Learning) เพื่ อ การ
พัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องของประชาชน
กิจกรรมหลักที่ 8 ส่งเสริมการดูแลสุขภาวะของประชาชน
กิ จ กรรมหลั ก ที่ 9 ยกระดั บ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ของจั ง หวั ด ในลั ก ษณะ
การทำงานแบบบูรณาการ
กิ จ กรรมหลั ก ที่ 10 เร่ ง รั ด พั ฒ นาขี ด ความสามารถของจั ง หวั ด ให้ ไปสู่ ก ารเป็ น
Smart City

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4
“ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน”
1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัด มีความสมบูรณ์ เกิดสมดุล ยั่งยืน และลดผลกระทบจากสัตว์
ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์
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2. เพื่อปรับปรุง และส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็ม
3. เพื่อให้จังหวัดมีสภาพแวดล้อมที่ดีและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ และ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย)
4. เพื่อให้มีทรัพยากรน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ และลดปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย
5. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งมาตนเองด้านพลังงาน
6. เพื่อรักษา ต่อยอด และยกระดับคุณค่าฐานทรัพยากร ระบบนิเวศ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ในระดับชาติและนานาชาติ สู่วิถีชีวิตชุมชนที่ยั่ งยืน ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Korat
Green Deal)
2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา
1. พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 12,000 ไร่ต่อปี
2. สัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ลดลง
3. พื้นที่ดินเค็มในแต่ละปีได้รับการจัดการและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 2
4. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในชุมชนเมือง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น
5. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ร้อยละ 75 ของปริมาณเขยะที่เกิดขึ้น ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
6. คุณภาพน้ำในลำน้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี (โดยวัดตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ)
7. หมู่บ้านมีปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคในระดับที่เพียงพอเพิ่มขึ้น
8. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และอุทกภัยลดลง ร้อยละ 10 ต่อปี
9. ปริมาณพลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทนที่ผลิตได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี
10. พื้น ที่อนุ รักษ์ของจังหวัด ทั้ง 5 แห่ง ยังคงสถานะในระดับชาติ และนานาชาติ (มรดกโลก
1 แห่ง พื้นที่สงวนชีวมลฑล 1 แห่ง จีโอพาร์ค 1 แห่ง และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2 แห่ง)
11. ปริมาณคาร์บอนเครดิตต่อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ต่อปี
3) แนวทางการพัฒนา
1. ยกระดับ การป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ป่าในส่วนของการป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้
ทำลายป่า การจัดการไฟป่า และการฟื้นฟูสภาพป่า
2. เร่งรัดการดำเนินการเพื่อลดจำนวนสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ โดยการกำหนดมาตรการป้องกันและ
ติดตามสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ การฟื้นฟูแหล่งน้ำและแหล่งอาหารสัตว์ป่าในพื้นที่เสี่ยง และการพัฒนาระบบ
ติดตาม และคาดการณ์สภาพอากาศ สำหรับการจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ
3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ดินเค็ม โดยการเร่งการลดระดับความเค็มของดินในพื้นที่ที่
ประสบปัญหาการป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม และการปรับปรุงบำรุงดินและปลูกพืชทนเค็ม รวมทั้งการ
พัฒนาวิธีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดินเค็มในการทำการเกษตรทางเลือก
4. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ด้วยการลดและติดตามปริมาณฝุ่น
ละออง โดยใช้เทคโนโลยีแพลทฟอร์มเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ดำเนินการตามมาตรการการ
เฝ้าระวัง และจัดกิจกรรมที่ช่วยในการลดปริมาณฝุ่นละออง
๕. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกขยะในชุมชน ดำเนินกิจกรรม 3 R
การนำขยะรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่าก่อให้เกิดรายได้และปรับปรุงระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลัก
วิชาการ
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6. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียก่อนลงสู่แหล่งน้ำ โดยเร่ง บำบัดน้ำเสียในชุมชนและน้ำทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรมให้มีค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง และการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
7. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค โดยการจัดให้มีน้ำอุปโภคบริโภคให้หมู่บ้าน
ที่ขาดแคลน และจัดหาน้ำสำรอง
8. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภัยแล้ง น้ำท่วมขัง และอุทกภัย โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่ อลดและติดตามการเกิดปั ญ หาภัย แล้ ง น้ำท่วมขังรอการระบาย อุทกภัย และพัฒ นาโครงสร้างพื้ นฐาน
เพื่อป้องกันการเกิดภัยพิบัติ
๙. ส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทน โดยเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล และพลังงานทางเลือกอื่นๆ
10. บริหารจัดการโคราชจีโอพาร์คให้เกิดความยั่งยืน โดยการประชาสัมพันธ์ และสร้างการรั บรู้
ความรู้ ความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น พัฒนาศูนย์เรียนรู้แหล่งโคราชจีโอพาร์ค ส่งเสริม
การอนุ รั กษ์ มรดกทางธรณี ธรรมชาติ และวัฒ นธรรม โคราชจี โอพาร์ค ทั ก ษะภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่น ต่ อ ยอด
ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ท้องถิ่น การศึกษาหลักสูตรโคราช จีโอพาร์ ค และเชื่อมโยงโปรแกรมการอนุรักษ์อื่นของ
ยูเนสโกในพื้นที่จังหวัด
11. บริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช โดยประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ ความรู้
ความเข้าใจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบพื้นที่สงวนชีวมณฑล ต่อยอดผลงานวิจัยความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน และเชื่อมโยงโปรแกรมการอนุรักษ์อื่นของยูเนสโกในพื้นที่จังหวัด
12. บริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนรอบพื้นที่มรดกโลก การดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พื้นที่มรดกโลก และเชื่อมโยงโปรแกรมการอนุรักษ์
อื่นของยูเนสโกในพื้นที่จังหวัด
13. ส่งเสริมกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4) แผนงานโครงการ
(1) แผนงาน
- ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) โครงการ
- โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับการป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ป่า
กิจกรรมหลักที่ 2 เร่งรัดการดำเนินการเพื่อลดจำนวนสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่
กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ดินเค็ม
กิจกรรมหลักที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
กิจกรรมหลักที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย
กิจกรรมหลักที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียก่อนลงสู่แหล่งน้ำ
กิจกรรมหลักที่ 7 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
กิจกรรมหลักที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภัยแล้ง น้ำท่วมขัง และอุทกภัย
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กิจกรรมหลักที่ 9 ส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทน
กิจกรรมหลักที่ 10 บริหารจัดการโคราชจีโอพาร์คให้เกิดความยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 11 บริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช
กิจกรรมหลักที่ 12 บริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
กิจกรรมหลักที่ 13 ส่งเสริมกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ ๕
“ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน”
1) วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาขนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเกิดความสงบเรียบร้อย
ภายในจังหวัด
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย
3. เพื่อยกระดับการจัดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา
1. คดีอาญา (ที่สำคัญ) ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี
2. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยลดลง ร้อยละ 10 ต่อปี
3. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากรลดลงร้อยละ 2 ต่อปี
3) แนวทางการพัฒนา
1. พั ฒ นาขี ด ความสามารถในระบบการดู แ ลรัก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรัพ ย์ สิ น ของ
ประชาชนโดยการสร้ า งเครื อ ข่ า ยบู ร ณาการในการป้ อ งกั น ปั ญ หาอาชญากรรมในชุ ม ชน การติ ด ตั้ ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัด และการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่เสี่ยง เส้นทางคมนาคมหลัก
และเส้นทางรองของจังหวัด
2. ยกระดับการรับรู้ของประชาขนในความรับรู้ด้านสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยการสร้า งการ
รับรู้กฎหมาย สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
3. เพิ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการเสริมสร้างแนวทางในการ
ป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย และสร้างการรับรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ กับ
ประชาชน
4. ยกระดับการจัดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการเสริมสร้างความปลอดภัยและลด
ผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน และสร้างการรับรู้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับประชาชน
4) แผนงานโครงการ
(1) แผนงาน
- ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(2) โครงการ
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โครงการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับการรับรู้ของประชาขนในความรับรู้ด้านสิทธิและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กิจกรรมหลักที่ 4 ยกระดับการจัดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.ยุทธศาสตร์ โครงการตามแนวทางพระราชดำริ
แนวทางการพัฒนา
1.ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่าง
เป็นระบบตามแนวทางพระราชดำริ เช่น การบริหารจัดการ “น้ำ” เตรียมรับมือ “สู้ภัยแล้ง”
2.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
1.ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนที่มีคุณภาพ และมี สติปัญญา รอบรู้ เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง
2.ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น
3.พัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น สาธารณสุขสร้างสุขภาพ
ประชาชน 3 อ. 2 ส. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา) สนับสนุนอุปกรณ์ทาง
การแพทย์
4.ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
5.ทำนุบำรุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1.ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการยกระดับมาตรฐานการผลิต และการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพิ่ม
ปริมาณคุณภาพการผลิต ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มช่องทางการตลาด
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและเครือข่ายเกษตรกร เร่งรัดสร้างอาชีพเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน
2.ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้
3.บริหารจัดการน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดิน สร้างโครงข่ายน้ำเพื่อการ
เกษตร น้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวก ให้ครอบคลุมทั่วถึง
2.บำรุงรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้ได้รับการจัดสรรที่ดีมีคุณภาพ
3.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
4.ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
5.สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา บำรุงสถานที่ สำหรับกีฬาการท่องเที่ยวและสุขภาพ จัดให้มี
สวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
1.ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.พัฒนาความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. สนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่ออนาคต
4.ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทำงานอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต
ยกระดับ ความโปร่งใสในการบริหารงาน
5.นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
6.ปรับปรุงโครงสร้างให้กระชับไม่ซับซ้อน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ดังต่อไปนี้
4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา
“ถนนหนทางสะดวก เกษตรอินทรีย์ คนมีคุณภาพ การดูแลจากรัฐเป็นไปอย่างทั่วถึง
ยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน”
4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ได้วิเคราะห์สภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค ในการพัฒนา ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนา ไว้ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งมีความสอดคล้อง และสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดนครราชสีมา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
3. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
4. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
8. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
กลยุทธ์
1. การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุง
บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
2. การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ
ตัวชี้วัด
1) จำนวนโครงการที่ดำเนินการก่อสร้าง และปรับปรุง
2) ร้อยละครัวเรือนที่ได้ที่มีสาธารณูปโภค – สาธารณูปการอย่างมีและทั่วถึง
2. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ
เป้าประสงค์
เพื่อ ปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒนา และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ให้สามารถแก้ไข/บรรเทาปัญหาที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการแหล่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ
คลองน้ำ และการกระจายการใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
1) จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูสามารถกักเก็บได้อย่างเพียงพอ (แหล่ง)
2) ร้อยละของจำนวนแหล่งน้ำที่จัดสร้างขึ้น
3. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
เป้าประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อีกทั้งผู้ด้อยโอกาสในชุมชนและท้องถิ่นได้รับการดูแลและ
ช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งปลอดจากสิ่ง
เสพติดและอบายมุขทุกประเภท
กลยุทธ์
1. การจัดการศึกษา
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา รวมถึงการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน และ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และผู้
ติดเชื้อ HIV
3. การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันปัญหายา
เสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การเสริมสร้างดูแลสุขภาพรวมทั้ง
การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน การควบคุมการป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อและการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
(EMS)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การป้องกัน การแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด
6. การสนับสนุนและส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของเด็กนักเรียน ทั้งในระบบและนอกระบบที่ได้รับการดูแลจากภาครัฐ
2) ร้อยละผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลจากรัฐ ตลอดจนการดูแลสุขภาพ
3) ร้อยละเด็กและเยาวชน ที่ออกกำลังกาย หรือร้อยละของกิจกรรมกีฬา,ลานอเนกประสงค์,สนาม
กีฬา,ศาลาอเนกประสงค์ ที่ดำเนินการก่อสร้าง
4) ร้อยละของประชากรในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ มีการดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยรวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพประชาชน การควบคุมการป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อและการพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) ร้อยละของหมู่บ้านที่ปลอดจากยาเสพติด
6) ร้อยละของประชาชนที่ร่วม สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
เป้าประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในท้องถิ่น อีก
ทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมายึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
2. ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน
3. สร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน
ตัวชี้วัด
1) จำนวนโครงการที่ดำเนินงานด้านส่งเสริมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพรายได้ของ
เกษตรกร
2) จำนวนพื้นที่ปลูกพื้นเกษตรอินทรีย์ (ไร่)
3) จำนวนเกษตรกรทีเข้าร่วมโครงการ
4) จำนวนครั้งที่ฝึกอบรมดูงาน
5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์
เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรและ
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความพอใจและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
2. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
3. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน
2) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
3) จำนวนครั้งของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม (คน/ปี)
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6. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะให้ได้
มาตรฐาน และกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลในท้องถิ่น
กลยุทธ์
1. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียในชุมชนและท้องถิ่น
2. การจัดการ การบำรุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้
3. การปลุกจิตสำนึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์
และส่งเสริมการค้นหาสิ่งอื่น ๆ ในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงาน
ตัวชี้วัด
1) จำนวนราษฎร องค์กร เครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้(ราย)
2) จำนวนครั้งที่ทำกิจกรรม
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
เป้าประสงค์
เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยสินค้ามีมูลค่าทาง
การตลาดที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
กลยุทธ์
1. การพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์
ตัวชี้วัด
1) จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
2) จำนวนกลุ่มอาชีพและประชาชนที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ
8.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าประสงค์
เพื่อเป็นการป้องกัน และลดอุบัติเหตุสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์
1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุ
จราจรทางบก พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและการทำงานของ อปพร.ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ
4.2 พันธกิจ
1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางคมนาคม รวมทั้งพัฒนาระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ ให้
ประชาชนเข้าถึงได้อย่างครอบคลุม
2. มุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เพิ่มผลผลิตของเกษตรกร
3. ส่งเสริม สนับสนุน ความพร้อมทางกายภาพและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา
4. พัฒนา ปรับปรุง คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการดูแลจาก
ภาครัฐอย่างทั่วถึง
5. ส่งเสริม สนับสนุน กีฬา นันทนาการและพัฒนาสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เน้นการบริหารงานที่โปร่งใสประชาชนตรวจสอบได้
7. พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการให้บริการ
8. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
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4.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร และ
พัฒนาระบบบริการพื้นฐานสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ ให้รองรับการพัฒนาในระยะยาว
2. เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เพิ่มผลผลิตของเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
4. เพื่อพัฒนาและส่งเสริม คุณภาพของผู้เรียนในระบบและนอกระบบ รวมทั้งสนับสนุนเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนา
5. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอแก่การอุปโภค – บริโภคและการเกษตรกรรม
6. เพื่อให้การดูแลจากภาครัฐเป็นไปอย่างทั่วถึง
7. เพื่อให้ประชาชนมีกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ ที่มีคุณภาพและเพียงพอ ส่งเสริมการมี
สุขภาพพลานามัยที่ดีถ้วนหน้า
8. เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
9. เพื่อให้ประชาชนตระหนักในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
1) จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
2) ร้อยละการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลงในพื้นที่
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๑) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
๔) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
สร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ระบบโลจิสติกส์ให้เป็นศูนย์
กลางโลจิสติกส์ เพือ่ ส่งเสริม
การค้าการลงทุนทั้งใน ภาค
ประเทศ และต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม
และยกระดับนวัตกรรมแปร
รูปการผลิตที่เอื้อต่อการตลาด
ด้านเกษตรและ อุตสาหกรรม
ที่เหมาะสมกับการลงทุนการ
ผลิต
1.การเสริมสร้างและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับ
ศักยภาพทุนมนุษย์
แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรม
2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น ขอม กีฬานันทนาการ และ
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ำใน
เชิงนิเวศน์สมู่ าตรฐานสากล
สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วถึงและ
มีภูมิคุ้มกันที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อ
สุขภาวะที่ดีของ คนในกลุ่ม
จังหวัดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

แผนพัฒนาของ
อบต.ขามทะเลสอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

แผนพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ ๒
ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า
การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4
ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1
ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้าน
การเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

1.พัฒนาโครง สร้างพื้นฐาน วางผังเมืองและสิ่ง
อำนวยความสะดวก ให้ครอบ คลุมทั่วถึง
1.ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพื่อ
แก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่าง
เป็นระบบตามแนวทางพระราชดำริ เช่น การ
บริหารจัดการ “น้ำ” เตรียมรับมือ “สู้ภยั แล้ง”

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ ๒
“ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า
การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ"
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 3
เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และ
การยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อ
สังคมคุณภาพสูง

1.ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนทีม่ ีคุณภาพ ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
และมี สติปัญญา รอบรู้ เท่าทันการเปลีย่ นแปลง
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกัน
2.ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น
อย่างมีความสุข
การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี
และผู้ด้อยโอกาสให้ดขี ึ้น
3.พัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น
สาธารณสุขสร้างสุขภาพ ประชาชน 3อ. 2ส.
(อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ และ
ไม่ดื่มสุรา) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์
4.ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
5.ทำนุบำรุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

3.บริหารจัดการน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ธนาคารน้ำใต้
ดินสร้างโครงข่ายน้ำ เพือ่ การเกษตร น้ำสะอาด
เพื่อการอุปโภคบริโภค

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
แหล่งน้ำ
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

แผนพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วถึงและ
มีภูมิคุ้มกันที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อ
สุขภาวะที่ดีของ คนในกลุ่ม
จังหวัดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วถึงและ
มีภูมิคุ้มกันที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อ
สุขภาวะที่ดีของ คนในกลุ่ม
จังหวัดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 1.ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการ
ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร แข่งขันด้านเศรษฐกิจเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
ท่องเทีย่ วและบริการยกระดับมาตรฐานการผลิต
และการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพิ่ม
ปริมาณคุณภาพการผลิต ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
เกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มช่องทาง
การตลาด ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและ
เครือข่ายเกษตรกร เร่งรัดสร้างอาชีพเพื่อสร้าง
เศรษฐกิจชุมชน
2.ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และพืช
เศรษฐกิจสร้างรายได้
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 1.ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และ ประชาชน
การยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อ 2.พัฒนาความร่วมมือระหว่างส่วนราช การและ
สังคมคุณภาพสูง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. สนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการจัดทำแผน
พัฒนาท้องถิ่นเพื่ออนาคต
4.ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
ทำงานอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต
ยกระดับความโปร่งใสในการบริหารงาน
5.นำเทคโนโลยและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น
6.ปรับปรุงโครงสร้างให้กระชับไม่ซับซ้อน

แผนพัฒนาของ
อบต.ขามทะเลสอ
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความ
สามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับ
แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรม
ขอม กีฬานันทนาการ และ
เชิงนิเวศน์สมู่ าตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วถึงและ
มีภูมิคุ้มกันที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อ
สุขภาวะที่ดีของ คนในกลุ่ม
จังหวัดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ำใน
และยกระดับนวัตกรรมแปร
สังคม
รูปการผลิตที่เอื้อต่อการตลาด
ด้านเกษตรและ อุตสาหกรรม
ที่เหมาะสมกับการลงทุนการ
ผลิต

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทัว่ ถึงและมี
ภูมิคมุ้ กันทีด่ ีอย่างยั่งยืนเพื่อสุข
ภาวะที่ดขี อง คนในกลุ่มจังหวัด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

แผนพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4
ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน

2.บำรุงรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่ง
แวดล้อมให้ได้รับการจัดสรรที่ดีมีคุณภาพ

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 1.ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการ
ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร แข่งขันด้านเศรษฐกิจเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
ท่องเทีย่ วและบริการยกระดับมาตรฐานการผลิต
และการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพิ่ม
ปริมาณคุณภาพการผลิต ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
เกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มช่องทาง
การตลาด ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและ
เครือข่ายเกษตรกร เร่งรัดสร้างอาชีพเพื่อสร้าง
เศรษฐกิจชุมชน
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ ๕ 3.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบ
ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวติ
เรียบร้อยและส่งเสริมศีลธรรมอันดีของประชาชน
และทรัพย์สินของประชาชน

แผนพัฒนาของ
อบต.ขามทะเลสอ
ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจั ด ทำแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลได้ ใ ช้ ก ารวิ เคราะห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑) จุดแข็ง (S : Strength)
➢ ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความพร้ อมที่จะให้ ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒ นา
ท้องถิ่นของตนเอง
➢ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
➢ มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข
2068 สายโคกกรวด-โนนไทย ผ่าน ซึ่งเป็นถนนสายหลักในการสัญจรคมนาคมและขนส่งพืชผลทางด้านการเกษตร
➢ มีเส้ น ทางการสั ญ จรคมนาคม ขนส่ งพืช ผลทางด้านการเกษตรที่ติดต่อกั บอำเภอเมือ ง
จังหวัดนครราชสีมา
➢ ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
➢ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มัน
สำปะหลัง ข้าวโพด ผลไม้ และการเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
➢ มี โ รงเรี ย นสั ง กั ด สพฐ. 2 โรงเรี ย น สอนตั้ ง แต่ ร ะดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษาถึ ง ระดั บ
ประถมศึกษา
➢ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
➢ มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการในพื้นที่
➢ มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ
➢ ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
➢ มีระบบประปาในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
➢ องค์การบริห ารส่วนตำบลขามทะเลสอ มีสวนสาธารณะ 1 แห่ง และสนามกีฬาสำหรับ
ประชาชน เยาวชน ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย
➢ มีประเพณีแห่ช้างที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นของชุมชนและเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย
➢ มีวัด 3 แห่ง
➢ ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบล โดยผ่านหอกระจ่ายข่าว
ภายในหมู่บ้านต่างๆ
➢ มีการให้บริการด้านการสื่อสารของบริษัททีโอที และมีสัญญาณโทรศัพท์ไร้สายของ ของ
เอกชนหลายบริษัท อีกทั้งยังมีสถานีฐานโทรศัพท์ไรสายในพื้นที่
➢ มีกองทุนในหมู่บ้าน เช่น การออมเงินสัจจะ กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ
➢ มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกรทำนา กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ฯลฯ

๒) จุดอ่อน (W : Weakness)
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➔ คนในวัยทำงาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในเมืองและต่างประเทศ
➔ ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่ างเดียวทำให้
ขาดรายได้ในฤดูแล้ง
➔ ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม
อาชีพอย่างเข้มแข็ง
➔ ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล
➔ แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการ
ติดต่อ
➔ ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณ จำนวนมาก
๓) โอกาส (O : Opportunity)
 จังหวัดนคราชสีมา สามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเล
สอ ที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
 มีเส้นทางคมนาคมมีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอเมือง สามารถรองรับการ
ขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
 ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบราชการทำ
ให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
 รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น
 ส่วนกลางมีการอนุมัติโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ผ่านพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
๔) ข้อจำกัด (T : Threat)
 มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่าง ยังไม่ชัดเจน
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด
กลาง มีงบประมาณจำกัดเมื่อเทีย บกับ ภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่กำหนดให้ เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล
 งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน
 กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทำให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน
 การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทำให้การปฏิบัติงาน เกิดความ
ล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
 การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้ ต้อง
อาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น ซึ่งบางครั้งก็ทำได้ยากมาก
๖) การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพื่อ
ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยเทศบาลได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
(๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
➢ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สามารถจำแนกได้ดังนี้
1.เส้นทางการคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ มีทั้ง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนหินคลุก ถนนลูกรัง ซึ่งเมื่อผ่านฤดูฝน ถนนลูกรัง และถนนหินคลุกในพื้นที่จะ
ได้รับความเสียหายจากการใช้เส้นทางการคมนาคมและขนถ่ายพืชผลทางด้านการเกษตร ซึ่งจะอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมเสีย
เป็นส่วนใหญ่ ส่วนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยาง ไม่ได้รับความเสียหายมากนักจากการคมนาคมขนส่ง
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๒) การขยายเขตไฟฟ้ า ปั จ จุ บั น มี ไฟฟ้ า ใช้ ทุ ก ครั ว เรื อ น คิ ด เป็ น ๑๐๐
เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจาก
พื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ เนื่องจากติดขัดในข้อ กฎหมาย จึงไม่สามารถ
ดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้ น ที่ และวิธีก ารที่ จ ะดำเนิ น การแก้ไขอย่างไร ทั้ งนี้ องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลขามทะเลสอก็ได้ ตั้ ง
งบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา
ให้กับชุมชน
๓) การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ได้ดำเนินกิจการ
ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ซึ่งจะควบคลุมพื้นที่ร้อยละ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยควบคลุมหมู่บ้านต่างๆใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ด้งต่อไปนี้ หมู่ที่ 1 บ้านขามทะเลสอ หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะออน หมู่ที่ 8 บ้าน
น้อยพัฒ นา หมู่ที่ 9 บ้านบึ งขามทะเลสอ และและหมู่ที่ 7 บ้านพวงพะยอม (ชุมชนป่ามะพร้าว) ประปาบาดาล และ
หมู่บ้านได้ดำเนินการก่อสร้าง ระบบประปาของหมู่บ้านเพิ่มเติมจากระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ หมู่
ที่ 6 บ้านโคกสะออนและหมู่ที่ 5 บ้านโคกแฝก และยังมีระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งควบคลุมในหมู่ที่ 2
บ้านหนองคู หมู่ที่ 3 บ้านสีจาน หมู่ที่ 4 บ้ านหนองขุน และหมู่ที่ 7 บ้านพวงพะยอม ทำให้ ประชาชนในพื้นที่ สามารถ
เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
(๒) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ประชากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ส่วนใหญ่ทำการเกษตร เช่น ข้าว
มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผัก ผลไม้ ตามลำดับ รายได้ส่วนมากมาจากการทำการเกษตร และมีรายได้จากสัตว์
เลี้ยงไม่มาก คนอายุ ๑๕ – ๖5 ปีมีอาชีพและรายได้ ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ ถ้าเปรียบเทียบอัตรา
การว่างงานทั้งจังหวัด ถือว่าอัตราการว่างงานของประชากรในเขตเทศบาลมีอัตราที่ต่ำกว่ามาก ประชากรบางส่วนมี
รายได้จ ากการรับ จ้ างทั้ งในพื้น ที่และนอกพื้น ที่ ชุมชนในเขตเทศบาลบางชุมชนส่ วนมากมีอาชีพค้าขาย มีห้ างร้าน
ร้านค้า ทำให้มีรายได้มากจากการค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของเทศบาลจึงไม่เท่ากัน แต่ปัญหาก็คือ รายได้เฉลี่ยต่ำกว่า
คนละ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี ร้อยละ ๗๕ ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ำค่าครอง
ชีพสูง มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง ประชากรมีพื้นที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มีน้ำท่วมเป็นประจำ บางพื้นที่ภาวะ
ฝนทิ้งช่วง มีพื้นที่ในการทำการเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากรเพิ่มขึ้นมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออั ดและส่งผล
กระทบกับสภาวะแวดล้อม เช่น ปริมาณการปล่ อยน้ำเสี ยจากครัวเรือนลงสู้ รางระบายน้ำมีมากขึ้น เกิดปัญ หาการ
ร้องเรียนมายังเทศบาล การแก้ปั ญหาคือ เทศบาลก็ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญ หาในทุกครั้ง รวมทั้งได้จัดโครงการทำความ
สะอาดท่อและรางระบายน้ำในชุมชน โดยการจ้างแรงงานในชุมชน ผลทีได้ปัญหาการระบายน้ำลดลง ประชาชนมี
จิตสำนึกและมีส่วนร่วมมากขึ้น และทำให้ป ระชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเทศบาล ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการ
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน แต่การ
พัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้
ด้านการตลาด
(๓) การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม
➢ ด้านแรงงาน
ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่า
ระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอก
พื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการการเดินทางแบบไปเช้า เย็นกลับ กล่าวคือ ในช่วงเช้าจะเป็น
การเดินทางเข้าไปทำงานในตัวเมือง หรือเขตอำเภอเมือง และในช่วงเย็นจะเป็นการเดินทางกลับมายังบ้านเรือนที่พัก
อาศัย ซึ่งเมือกลับมาถึงบ้านเรือนแล้วก็จะต้องการพักผ่อนทำให้ขาดการปฏิสัมพันธ์กันในเครือญาติ ซึ่ งจะพบว่าชุมชน
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ จะอยู่กึงกลางระหว่างชุมชนเมืองกับชุมชนชนบท
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โรคติดต่อภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ จะเป็นโรคตามฤดูกาล เช่น ในฤดู
ฝน ก็จะมีโรคไขเลือดออกแพร่ระบาด ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ได้ดำเนินการบูรณาการการปฏิบัติงาน
ร่วมกับโรงพยาบาลขามทะเลสอ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันในการบป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ อีก
ทั้งในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน อีกทั้ง
ในพื้นที่ใกล้เคียงยังมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เช่นโรงพยาบาลเทพรัตน์ โรงพยาบาลแม่และเด็ก และโรงพยาบาลขามทะเล
สอ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง
➢ ด้านการศึกษา
โดยพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ มีโรงเรียนในสังกัด ของสพฐ. อยู่ด้วยกัน 2
โรงเรียน คือ โรงเรียนขามทะเลสอ โรงเรียนบ้านโคกแฝก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขาม
ทะเลสอ อีก 2 แห่ง อีกทั้งบางส่วนของเด็กนักเรียนในพื้นที่ ยังไปศึกษายังอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อีกทั้งเมื่อจบ
การศึกษาในระดับประถมศึกษาแล้ว เด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะไปศึกษายังอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ด้านการศึกษา
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาของเทศบาล ได้จัดกิจกรรมให้กับ
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกัน จัด
กิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน
➢ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มี
ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์ สิน ปั ญ หาคือจากข้อมูลที่ส ำรวจพบว่ามี ๙ ครัวเรือน ที่ไม่มีการป้ องกัน อุบัติเหตุ
อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด
คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ก่อสร้างหอนาฬิกาบอก
เวลาและลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี
งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตร
หลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอ
ความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ ผู้นำ อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้น
เลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่
จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้
(๔) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า
สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน
น้ำ ต้น ไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปั ญหาคือ เนื่ องจากว่าพื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้ านบึงขามทะเลสอ บางส่ว นเป็นดินเค็ม น้ำ
บางส่วนจะเป็นน้ำกร่อย ไม่สามารถที่จะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ ต้องอาศัยน้ำดิบจากลำบริบูรณ์
และลำตะคอง และน้ำฝน แต่เนื่องจากปัจจุบันมีการก่อสร้างคลอง LMC ทำให้ประชาชนได้รับความยากลำบากใน
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่างๆ
ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหา องค์การ
บริหารส่วนตำบล ได้ ดำเนินการปรับปรุงบ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ และ ปรับปรุงรถขยะให้
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อลดปัญหาขยะในพื้นที่ และองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ได้ดำเนินโครงการ รัก
น้ำ รักป่า รักแผนดิน ซึ่งมีกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน โดย ได้รับความร่วมมือจาก สมาชิกสภาฯ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการข้างต้น
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ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ นั้น ได้ทำการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลาง
ของคมนาคมขนส่งและการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงาน
หรือการอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จำเป็น
ดำเนินการ และการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อรองรับการพัฒนาและประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ
การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ มีมากมาย ทั้ง ทางตรงและทางอ้อมได้แก่ การใช้ในการอุปโภค บริโภค
การเกษตร การใช้ในการอุตสาหกรรม การใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
ของปลาและสิ่งมีชีวิตในน้ำต่างๆ ซึ่งมนุษย์ใช้เป็นอาหาร และการใช้ประโยชน์จากน้ำเพื่อการนันทนาการ และเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งปัจจุบัน ประเทศไทย ได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดังนั้นเพื่อรองรับการไหลบ่า
ประชากรที่จ ะเข้ามาในประเทศไทย องค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น จึงมีค วามจำเป็ น ต้อง ดำเนิ น การ ก่อสร้างระบบ
ชลประทาน เพื่อใช้ในการกัก เก็บ น้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร ให้เพียงพอสำหรับประชาชนในพื้นที่
และประชากรจากภายนอกที่จะเข้ามาดำเนินการประกอบกิจการต่างๆ ภายในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
การเข้าสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ได้ดำเนินการ
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาด้านต่างๆ ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศู นย์พัฒนาเด็กเล็ก
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒ นาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV ทำให้ บุคคล
ดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อป้องกันปัญหายา
เสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การเสริมสร้างดูแล
สุขภาพรวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพประชาชนเพื่อสงเสริมสนับสนุนให้ทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพที่ดี และการควบคุมการ
ป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อการป้องกัน ที่มีสัตว์เป็นภาหะ การแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด และการสนับสนุนและ
ส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
4.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นหน้ าที่สำคัญประการหนึ่งของรัฐบาลที่จะต้องทำทั้งในระดับชาติ หรือ
มหภาคและในระดับชุมชนครอบครัวและปัจเจกชนหรือระดับจุลภาคจึงจะทำให้ปัญหาความยากจนบรรเทาลงได้และการ
ที่จะแก้ไขปัญหาความยากจน ให้หมดสิ้นไปทั้งหมดคงทำได้ยาก เพราะแม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา
และญี่ปุ่น ก็ยังมีคนยากจนอยู่สิ่งที่รัฐต้องกระทำคือทำให้อัตราส่วนและจำนวนคนยากจน ในประเทศลดลง ทำให้คนจนมี
รายได้สูงกว่าเส้นยากจน(Poverty Line) มีรายได้เพียงพอกับความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) มาตรการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน แนวหนึ่งที่รัฐบาล ได้เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ คือ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหา
ความยากจน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล

5.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
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เมื่อข้าราชการประจำและข้าราชการเมืองมีจิตสำนึก ทัศนคติ และพฤติกรรมเป็นข้าราชการที่ดีตามรอย
พระยุคลบาท มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามแล้ว คำถามที่ตามมา ก็คือ หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี
ควรประกอบด้วยหลักสำคัญ ๆ อะไรบ้าง จึงจะสามารถทำให้ประเทศไทยมีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้ง
สามารถปฏิรูประบบราชการ แข่งขันได้ดีในเวทีโลก ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
6.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่ างฉลาด โดยใช้ให้ น้ อย เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้ใ ห้ ยาวนาน และก่อให้ เกิดผล
เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม ในสภาพ
ปั จ จุ บั น ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ มมีค วามเสื่ อมโทรมมากขึ้ น ดั งนั้ น การอนุ รักษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อมจึงมีความหมายรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ จึงได้จัดทำ
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชากรในพื้นที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ เป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ที่มีการทำการเกษตร เพื่อ
หล่อเลี้ยงของอำเภอเมือง อีกทั้งพื้นที่ติดต่อกับอำเภอเมือง และมีลำบริบูรณ์ และลำตะคอง ไหลผ่าน จึงเป็นชัยภูมิที่
เหมาะสม องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูก พืช ผัก ผลไม้ อินทรีย์ เพื่อให้ปลอดภัยจากสารเคมี ทั้งผู้ปลูก และผู้
รับประทาน ต่อไป
8.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การเข้าสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นโดยเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจาก
กฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีก ารฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศใน
ไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหล
ของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยมากขึ้น

ที่

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ยุทธศาสตร์
ด้าน
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แผนงาน

หน่วยงาน

หน่วยงาน

1
2

3

4
5

6
7
8

การเศรษฐกิจ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การเศรษฐกิจ
บริการชุมชนและสังคม
การเศรษฐกิจ
ด้านแหล่งน้ำ
การเศรษฐกิจ
บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิต บริการชุมชนและสังคม
ที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
บริการชุมชนและสังคม
ความสุข
บริการชุมชนและสังคม
บริหารทั่วไป
เสริมสร้างความสามารถทาง บริหารทั่วไป
เศรษฐกิจและบรรเทาปัญหา บริการชุมชนและสังคม
ความยากจน
บริหารทั่วไป
การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ บริการชุมชนและสังคม
ดี
บริการชุมชนและสังคม
การอนุรักษ์และพัฒนา
บริการชุมชนและสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
การเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
บริการชุมชนและสังคม
สมดุลอย่างยั่งยืน
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
บริการชุมชนและสังคม
ด้านความมั่นคงปลอดภัยใน บริหารทั่วไป
ชีวิตและทรัพย์สิน

อุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการพาณิชย์
เคหะและชุมชน
การเกษตร
อุตสาหกรรมและการโยธา
การศึกษา
สังคมสงเคราะห์
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
สาธารณสุข
แผนงานบริหารงานทั่งไป
บริหารงานทั่วไป
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
ส่วนการศึกษา
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

แผนงานบริหารงานทั่งไป
เคหะและชุมชน
การศึกษา
เคหะและชุมชน
การเกษตร
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

สำนักงานปลัด
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
การรักษาความสงบภายใน

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

สนับสนุน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570)
องค์ การบริหารส่ วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศาสตร์

ปี 2569
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

2570
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

รวม 5 ปี
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1.กำรจัดให้มีและบำรุ งรักษำทำงบก ทำงน้ ำ
และทำงระบำยน้ ำและกำรปรับปรุ งบำรุ งรักษำในเขตชุมชน
และท้องถิ่น
1.2 กำรสำธำรณูปโภค – สำธำรณูปกำร
รวม
2. ยุทธศาสตร์ ด้านแหล่งนา้
2.1 ส่งเสริ มเชื่ อมโยงกำรชลประทำน
ก่อสร้ำงฝำย ทำนบกั้นน้ ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนำแหล่งน้ ำ
คลองน้ ำ และกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์
รวม
3. ยุทธศาสตร์ สร้ างสังคมให้ มีคุณภาพชีวติ ที่ดแี ละอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุ ข
3.1 กำรจัดกำรศึกษำ
3.1.1 ส่งเสริ มสนับสนุนกำรศึกษำ รวมถึง
กำรศึกษำ ทั้งในและนอกระบบโรงเรี ยน และพัฒนำศูนย์
กำรเรี ยนรู้ชุมชน/ศูนย์พฒั นำเด็กเล็ก
3.2.กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพ
ชี วิตเด็ก สตรี คนชรำ และผูด้ อ้ ยโอกำส และผูต้ ิดเชื้อ HIV
3.3.กำรส่งเสริ มกีฬำและนันทนำกำร แก่เด็ก
เยำวชนและประชำชนทัว่ ไป เพื่อป้ องกันปั ญหำยำเสพติดและ
ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์

40

19,415,700

31

21,296,000

37

18,577,500

27

18,577,500

34

20,648,500

169

98,515,200

9
49

4,840,000
24,255,700

9
40

4,340,000
25,636,000

8
45

4,340,000
22,917,500

8
35

4,340,000
22,917,500

8
42

4,340,000
24,988,500

42
211

22,200,000
120,715,200

9

1,300,000

8

1,950,000

13

1,455,000

7

1,600,000

8

1,800,000

45

8,105,000

9

1,300,000

8

1,950,000

13

1,455,000

7

1,600,000

8

1,800,000

45

8,105,000

30

3,715,000

30

3,715,000

30

3,386,000

30

3,366,000

30

3,366,000

150

17,548,000

21

8,670,000

21

8,710,000

21

8,755,000

21

8,790,000

21

8,790,000

105

43,715,000

8

1,050,000

9

9

1,250,000

9

1,250,000

45

6,170,000

10

1,370,000

1,250,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570)
องค์ การบริหารส่ วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์
3.4 กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว
กำรรักษำพยำบำล กำรเสริ มสร้ำงดูแลสุขภำพรวมทั้งกำร
ฟื้ นฟูสุขภำพประชำชน และกำรควบคุมกำรป้ องกันโรคติดต่อ
/ไม่ติดต่อ
3.5 กำรป้องกัน กำรแพร่ ระบำดปั ญหำยำเสพติด
3.6 กำรสนับสนุนและส่ งเสริ มอนุรักษ์ ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
รวม

ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)
8
540,000
8
540,000
8
540,000

ปี 2569
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
8
540,000

2570
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
8
540,000

รวม 5 ปี
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
40
2,700,000

3
24

150,000
1,660,000

3
24

150,000
1,660,000

3
24

150,000
1,660,000

3
24

150,000
1,660,000

3
24

150,000
1,660,000

15
120

750,000
8,300,000

96

16,105,000

94

15,825,000

95

15,741,000

95

15,756,000

95

15,756,000

475

79,183,000

2
4
6

150,000
1,450,000
1,600,000

2
3
5

150,000
1,350,000
1,500,000

2
4
6

150,000
1,400,000
1,550,000

2
6
8

150,000
1,770,000
1,920,000

2
6
8

150,000
1,770,000
1,920,000

10
23
33

750,000
7,740,000
8,490,000

25

3,555,000

25

3,565,000

25

2,900,000

25

3,020,000

25

2,920,000

125

15,960,000

4

410,000

4

410,000

6

410,000

7

3,860,000

7

3,860,000

28

8,950,000

2

40,000

2

40,000

2

90,000

2

90,000

2

90,000

10

350,000

31

4,005,000

31

4,015,000

33

3,400,000

34

6,970,000

34

6,870,000

163

25,260,000

4. ยุทธศาสตร์ เสริมสร้ างความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความยากจน
4.1เสริ มสร้ำงเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
4.2ส่งเสริ มอำชีพ/พัฒนำสิ นค้ำชุมชน
รวม
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บ้ านเมืองที่ดี
5.1 ส่งเสริ มศักยภำพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้ำน
ตำมหลักกำรบริ หำรจัดกำรที่ดี
5.2 กำรพัฒนำเทคโนโลยีและบุคลำกรให้มี
ควำมเหมำะสมสอดคล้อง
5.3 ส่งเสริ มประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่ วมของ
ภำคประชำชน
รวม
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570)
องค์ การบริหารส่ วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศาสตร์

ปี 2569
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

2570
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

รวม 5 ปี
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

6. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ เกิดความสมดุลอย่างยัง่ ยืน
6.1 กำรกำจัดมูลฝอย สิ่ งปฏิกูลและน้ ำเสี ยในชุมชน
และท้องถิ่น
6.2 กำรจัดกำร กำรบำรุ งรักษำ และกำรเพิ่มพื้นที่
ป่ ำไม้
6.3 กำรปลุกจิตสำนึกและค่ำนิยมให้ประชำชนใน
ท้องถิ่นมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรอนุรักษ์และส่ งเสริ ม
กำรค้นหำสิ่ งอื่น ๆ ในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงำน
รวม
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
7.1 กำรพัฒนำระบบและเพิ่มศักยภำพกำรผลิต
/ผลผลิตด้ำนเกษตรอินทรี ย ์
รวม
8.ยุทธศาสตร์ การพัฒนด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
8.1 กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย/ควำมมัน่ คง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบตั ิเหตุจรำจรทำงบก
รวม

รวมทุกยุทธศาสตร์

2

650,000

2

650,000

2

650,000

2

650,000

2

650,000

10

3,250,000

10

1,120,000

10

940,000

9

1,090,000

11

1,220,000

9

1,090,000

49

5,460,000

3

170,000

3

120,000

3

120,000

3

170,000

3

120,000

15

700,000

15

1,940,000

15

1,710,000

14

1,860,000

16

2,040,000

14

1,860,000

74

9,410,000

2

100,000

2

100,000

2

100,000

2

100,000

2

100,000

10

500,000

2

100,000

2

100,000

2

100,000

2

100,000

2

100,000

10

500,000

7

1,240,000

7

1,240,000

7

1,240,000

7

1,240,000

7

1,240,000

35

6,200,000

7

1,240,000

7

1,240,000

7

1,240,000

7

1,240,000

7

1,240,000

35

6,200,000

215

50,545,700

202

51,976,000

215

48,263,500

204

52,543,500

210

54,534,500

1,046

257,863,200
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ 1
ด้ านโครงสร้ างพื้นฐาน

ที่
1

2

3

4

5

6

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อใช้ในการคมนา ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 ม.ยาว 100 ม.หนา
นายบุญช่วย ม.1 ต.ขามทะเลสอ
คมและขนถ่ายสิ นค้า 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ทางการเกษตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 ม.ยาว 100 ม.หนา
200,000
นางบุญเชิดม.1 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสาม เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม.ยาว 100 ม.หนา
300,000
แยกบ้านนายประชุม -หน้าวัดบ้าน
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ขามทะเลสอ ม.1ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
1,000,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 ม.ยาว 1000 ม.
สายโนนพรหม ม.1 ต.ขามทะเลสอ และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 ม.ยาว 1000 ม.หนา
200,000
วางท่อระบายน้ าสายบ้านนายสุพล
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.พร้อมวางท่อ คสล.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ชาญสูงเนิน ม.1 ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกสาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนหิ นคลุก กว้าง 5.00 ม.ยาว 700 ม.
350,000
หลังวัดบ้านขามทะเลสอ ม.1
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร

ตัวชี วดั
(KPI)
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ61
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ62

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
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ที่
7

8

9

10

11

12

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. ยาว 250 ม.หนา
850,000
นายวรทัศน์เชื่อมต่อถนนวงแหวน
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ม.2 ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกสาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนหิ นคลุก กว้าง 5.00 ม.ยาว 600 ม.หนา
550,000
โรงงานจิรวรรณ รี ไซเคิล เชื่ อมต่อ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ถนนวงแหวน ม.2 ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนสายหลังบ้าน เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนหิ นคลุก กว้าง 3.00 ม.ยาว 320 ม.หนา
200,000
นายวรทัศน์ เชื่ อต่อถนนวงแหวน ม.2 และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนดินเสริ มลูกรัง เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการก่อสร้างถนน ดินเสริ มลูกรัง กว้าง 8.00 ม.ยาว 200
200,000
สายเลียบลาตะคอง ม.2
และขนถ่ายสิ นค้าทาง ม. หนาเฉลี่ย 0.60 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยก เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 ม.ยาว 500 ม.หนา
353,000
ฟาร์มนกกระทา - บ้านนายรณฤทธิ์ และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ม.2 ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภาย
500,000
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บา้ นที่เป็ นจุดเสี ยหาย ยาว
ในหมู่บา้ นเลิศธรรม ม.2
และขนถ่ายสิ นค้าทาง รวม 500 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร

ตัวชี วดั
(KPI)
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
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ที่
13

14

15

16

17

18

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกสาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการก่อสร้างถนนหิ นคลุก กว้าง 3.00 ม.ยาว350 ม.หนา
183,000
ข้างบ้านจัดสรรรักไทย ม.2 ต.ขาม
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ทะเลสอ
การเกษตร
โครงการปรับปรุ งถนนสายข้าง
650,000
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 ม.ยาว 200 ม.หนา
โรงงาน PCS ม.2 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการปรับปรุ งถนนสายไปโคก เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 5.00 ม.ยาว 1,000 ม.หนา
400,000
ม.2 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการปรับปรุ งถนนสายหนองแฝก เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 5.00 ม.ยาว 1,000 ม.หนา
400,000
ม.2 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนสายไปโคก
250,000
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 3.00 ม.ยาว 1,000 ม.หนา
ก.ม.8 ม.2 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกเชื่อมต่อตเพืาบล
250,000
่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนหิ นคลุก กว้าง 3.00 ม.ยาว 1,0000 ม.
โป่ งแดง ม.2 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร

ตัวชี วดั
(KPI)
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
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ที่
19

20

21

22

23

24

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการซ่อมแซมถนนคันคลองฟั่ง เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ตอกเสาเข็ม ขนาด 0.20X0.22 ยาว 10 ม.กันตลิ่ง
600,000
สไลด์เลียบคลองบริ บูรณ์ (ฝั่งขวา)
และขนถ่ายสิ นค้าทาง พัง ยาว 50 ม.พร้อมถมดินถนน (ตามแบบ อบต.กาหนด)
นานายบุญเทียบ ม.3 ต.ขามทะเลสอ การเกษตร
โครงการซ่อมแซมถนนคันคลองฟั่ง เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ตอกเสาเข็ม ขนาด 0.20X0.22 ยาว 10 ม.กันตลิ่ง
600,000
สไลด์เลียบคลองบริ บูรณ์ (ฝั่งขวา)
และขนถ่ายสิ นค้าทาง พัง ยาว 50 ม.พร้อมถมดินถนน (ตามแบบ อบต.กาหนด)
นานายแสง ม.3 ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนสายเลียบ
1,100,000
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนหิ นคลุก กว้าง 3.00 ม.ยาว 2,000 ม.
คลองมอญ ม.3 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม. (ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการปรับปรุ งถนนเลียบคลอง
1,500,000
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนหิ นคลุก กว้าง 3.00 ม.ยาว 3,000 ม.
บริ บูรณ์ ม.3 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม. (ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการปรับปรุ งถนนลูกรังสายนา เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว1,000 ม.
205,500
นายจารัส ม.3 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการปรับปรุ งถนนหิ นคลุกสาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนหิ นคลุก กว้าง 3.00 ม.ยาว 1,000 ม.
550,000
นานายจารัส ม.3 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร

ตัวชี วดั
(KPI)
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
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ที่
25

26

27

28

29

30

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการก่อสร้างถนนดินเสริ มลูกรัง เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการก่อสร้างถนนนดินเสริ มลูกขนาดกว้าง 3 ม.ยาว
800,000
สายปากอ่าว-ลาตะคลองน้อย ม. 3
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 3,000 ม.เกรดเกลี่ยบดทับให้เป็ นที่เรี ยบร้อย ตามแบบ อบต.
กาหนด
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนดินเสริ มลูกรัง เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการกรุ ยทางถางป่ าก่อสร้างถนนดิน
500,000
สายลาบริ บูรณ์-คลองกลาง หมู่ที่ 3 และขนถ่ายสิ นค้าทาง เสริ มลูกรังขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000
เมตร เกรดเกลี่ยบดทับให้เป็ นที่เรี ยบร้อย
การเกษตร
ตามแบบ อบต.กาหนด
โครงการซ่อมแซมถนนคันคลองฟั่ง เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ตอกเสาเข็ม ขนาด 0.20X0.22 ยาว 10 ม.กันตลิ่ง
600,000
สไลด์นานายจารัส ม.3
และขนถ่ายสิ นค้าทาง พัง ยาว 50 ม.พร้อมถมดินถนน (ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบ เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ลงลูกรัง กว้าง 3.00 ม.ยาว 2,0000 ม.หนา 0.15 ม.
500,000
คลองมอญ ม.3 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง (ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกจาก เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนหิ นคลุก กว้าง 3.00 ม.ยาว 600 ม.
320,000
คลอง 1 -นานายบุญอุม้ ม.4
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกจาก เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนหิ นคลุก กว้าง 3.00 ม.ยาว 400 ม.
220,000
ถนน คสล.คลอง 1 - ม.4
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร

ตัวชี วดั
(KPI)

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
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ที่
31

32

33

34

35

36

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการก่อสร้างถนนน คสล.ต่อจาก เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม.ยาว 400 ม. หนา
1,300,000
ถนน คสล. ม.4 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกสาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนหิ นคลุก กว้าง 3.00 ม.ยาว 2,500 ม.
1,300,000
นานายทอง- นาจ่าสมบัติ ม.4
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
ชลโครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุก
208,500
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนหิ นคลุก กว้าง 4.00 ม.ยาว 300 ม.
สายเหนือเขื่อนประทานโคกแฝก ม.4 และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบ เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 ม.ยาว
2,000,000
คลองบริ บูรณ์ฝั่งขวา ม.4
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 1,000 ม.หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม.ยาว300 ม.หนา
800,000
นายพันธ์-นานายโป่ ง ม.4
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกสาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนหิ นคลุก กว้าง 3.00 ม.ยาว 1,000 ม.
520,000
คลอง 1 จากนานายบุญอุม้ - เหมือง และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม. (ตามแบบ อบต.กาหนด)
ดอนระกา ม.4 ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร

ตัวชี วดั
(KPI)
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
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ที่
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกสาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนหิ นคลุก กว้าง 3.00 ม.ยาว 2,000 ม.
1,000,000
เลียบคลองบริ บูรณ์ใต้เขื่อนชล
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ประทานโคกแฝก ม.4 ต.ขามทะเลสอ การเกษตร
โครงการซ่อมแซมถนนคันคลองฟั่ง เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ตอกเสาเข็ม ขนาด 0.20X0.22 ยาว 10 ม.กันตลิ่ง
1,000,000
สไลด์เลียบคลองบริ บูรณ์ (ฝั่งซ้าย
และขนถ่ายสิ นค้าทาง พัง ยาว 50 ม.พร้อมถมดินถนน จานวน 2 จุด (ตามแบบ
-ขวา) เหนือเขื่นชลประทานโคกแฝก การเกษตร
อบต.กาหนด)
ม.4 ต.ขามทะเลสอ
โครงการซ่อมแซมถนนคันคลองฟั่ง เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ตอกเสาเข็ม ขนาด 0.20X0.22 ยาว 10 ม.กันตลิ่ง
1,000,000
สไลด์เลียบคลองบริ บูรณ์ (ฝั่งซ้าย
และขนถ่ายสิ นค้าทาง พัง ยาว 50 ม.พร้อมถมดินถนน จานวน 2 จุด (ตามแบบ
-ขวา)ใต้เขื่นชลประทาน
อบต.กาหนด)
การเกษตร
โคกแฝก ม.4 ต.ขามทะเลสอ
โครงการก่อสร้างถนนดินเสริ มลูกรัง เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนดินเลริ มลูกรัง กว้าง 3.00 ม. ยาว
400,000
จากนาจ่าสมบัติ-ทานบคลองมอญ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 600 ม.หนา 0.15 ม.พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาด Ø 0.80 ม.
ม.4 ต.ขามทะเลสอ
(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกจาก เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ดาเนิ นการก่อสร้างถนนหิ นคลุก กว้าง 3.00 ม.ยาว
300,000
นานายแกละถึงทานบคลองมอญ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 600 ม.หนา 0.15 ม. (ตามแบบ อบต.กาหนด)
ไหลตก ม.4
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกจาก เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ดาเนิ นการก่อสร้างถนนหิ นคลุก กว้าง 3.00 ม.ยาว
300,000
นานายโป่ งถึงนานายทอง ม.4
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 600 ม.หนา 0.15 ม. (ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร

ตัวชี วดั
(KPI)
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

ั จร ไป-มา เกิดความ
ร้อยละความพึง ผูส้ ญ
พอใจของประ สะดวกในการคมนาคมและ
ชาชนร้อยละ60 ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.

ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.

ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกจาก เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ดาเนิ นการก่อสร้างถนนหิ นคลุก กว้าง 3.00 ม.ยาว
300,000
นานายสาราญ คลอง 1 ฝั่งขวาถึง
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 600 ม.หนา 0.15 ม. (ตามแบบ อบต.กาหนด)
ลาบริ บูรณ์ ม.4
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยก เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการก่อสร้าง ถนน คสล.กว้าง 3.00 ม.ยาว 300 ม.หนา
570,000
ผูใ้ หญ่กร เชื่อต่อบ้านโคกแฝก ม.5
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม. (ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม.ยาว 150 ม.หนา
300,000
พายัพ ม.5ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม. (ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 ม.ยาว 200 ม.หนา
550,000
นางสมศรี - บ้านนางนาเรี ยม ม.5
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม. (ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสาม เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 ม.ยาว 200 ม.หนา
800,000
แยกหนองกระสัง - หนองกระเสา
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ม.5 ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุก
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการก่อสร้างถนนหิ นคลุกกว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว 500 ม.
300,000
สายหนองฟ้าว ม.5 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม. (ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกสาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการก่อสร้างถนนหิ นคลุกกว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว 500 ม.
300,000
คลองกบ ม.5 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม. (ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร

ตัวชี วดั
(KPI)
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

83

ที่
50

51

52

53

54

55

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สาย
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 ม.ยาว 500 ม.หนา
สระวัดร้าง -ปั๊มน้ ามันนายชอบ ม.5 และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนก)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
1,700,000
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้าน เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 ม.ยาว 200 ม.หนา
นายเสน่ห์ -บ้านนายสารวย ม.5
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนก)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
1,500,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 ม.ยาว 300 ม.หนา
บ้านนายเล็ก แปลกสูงเนิน ม.5
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติก
1,000,000
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสติกคอนกรี ต
คอนกรี ต(ยางมะตอย) สายสามแยก และขนถ่ายสิ นค้าทาง กว้าง 5.00 ม.ยาว 600 ม.หนา 0.04 ม.(ตามแบบอบต.กาหนด)
ประปา - หน้าโรงเรี ยนบ้านโคกแฝก การเกษตร
ม.5 ต.ขามทะเลสอ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 ม.ยาว 300 ม.หนา
1,600,000
(หย่อมป่ าสัก) ม.5 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกสายบุ่ง เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนหิ นคลุก กว้าง 3.00 ม.ยาว 500 ม.
300,000
ม.5 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนาเฉลี่ย 0.15 ม. (ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร

ตัวชี วดั
(KPI)

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
โครวงการปรับปรุ งถนน คสล.ซอย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 ม.ยาว 150 ม. หนา
600,000
ลาภู (ป่ าสัก)ม.5 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกสาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนน หิ นคลุก กว้าง 3.00 ม.ยาว 500 ม.
300,000
บ้านยายพร้าว - หนองกระโดน
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ม.5 ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
1,600,000
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 ม.ยาว 300 ม.หนา
นายนพพร ปอสูงเนิ น ม.5
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกสาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนหิ นคลุกกว้าง 3.00 ม.ยาว 250 ม.หนา
200,000
สวนนายสวัสดิ์- สวนนางเยาวลักษณ์ และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ม.5 ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 ม.ยาว 300 ม.หนา
1,600,000
นายวีระทัว่ สูงเนิ น ม.5
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน เพื่อใช้ในการคมนา ดาเนิ นการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 ม.ยาว 300 ม.หนา
1,600,000
นายสวอง นาน้อย ม.5
คม และขนถ่ายสิ นค้า 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
ทางการเกษตร

ตัวชี วดั
(KPI)
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกสาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนหิ นคลุกกว้าง 3.00 ม.ยาว 500 ม.หนา
300,000
โนนแฝก ม.5 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนดินเสริ มลูกรัง เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนดินเสริ มลูกรังกว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
100,000
สายหนองไฝ่ ม.5 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 500 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนดินเสริ มลูกรัง เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนดินเสริ มลูกรังกว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
100,000
สายบ้านนายคูณ ฉิ มใหม่ ม.5
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 500 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายฟาร์ เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 1,000 ม.
500,000
วัวนายละม่อม ม.5 ต.ขามทะเลสอ และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการปรับปรุ งถนน คสล.สาย
1,000,000
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 ม.ยาว 500 ม.หนา
บ้านโคกแฝก ม.5 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
1,000,000
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 ม.ยาว 500 ม.หนา
สายหนองขาม ม.5 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร

ตัวชี วดั
(KPI)
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกสาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการก่อสร้างถนนหิ นคลุกกว้าง 3.00 ม.ยาว 500 ม.หนา
300,000
บ้านครู พ้ เี ลี้ยง - สามแยกหนอง
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
กระเสา ม.5 ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้าง ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม.ยาว 200 ม.หนา
1,700,000
นายชอบ ม.5 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง (ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการปรับปรุ งถนนจากบ้าน
150,000
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว 500 ม.
นายเด่น - ถนนมาบปะเกตุ ม.5
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเดิน เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 3.00 ม.ยาว 500 ม.หนา
150,000
ยายเอียง ม.5 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้าง ถนน คสล.กว้าง 3.00 ม.ยาว 300 ม..
1,600,000
นายสาราญ ศรี สนั เทียะ ม.5
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนสายบ้าน
200,000
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการก่อสร้างถนนหิ นคลุก กว้าง 5.00 ม.ยาว500 ม.หนา
นายกล่อม - บ้านนายเอนก ม.5
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร

ตัวชี วดั
(KPI)
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
1,600,000
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้าง ถนน คสล.กว้าง 3.00 ม.ยาว 300 ม.หนา
บ้านนางจารัส เดือดขุนทด ม.5
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวาง เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 3.00 ม. ยาว 100 ม. หนา
200,000
ท่อระบายน้ าสายนานายทองจันทร์
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาด Ø 0.30 ม. (ตามแบบ
- ประเทืองม.5 ต.ขามทะเลสอ
อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้าง ถนน คสล.กว้าง 3.00 ม.ยาว 300 ม.หนา
1,600,000
นายชัย อินนาง ม.5 ต.ขามทะเลสอ และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้าง ถนน คสล.กว้าง 3.00 ม.ยาว 300 ม.หนา
1,600,000
นางแต๋ วข้างฟาร์ มผูใ้ หญ่ศิริชยั ม.5 และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
400,000
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้าง ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม.ยาว 200 ม.หนา
กลางบ้าน ม.5 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม.ยาว 100 ม.หนา
200,000
นายสุวกรณ์ม.6 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร

ตัวชี วดั
(KPI)
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

88

ที่
80

81

82

83

84

85

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกสาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนหิ นคลุก กว้าง 3.00 ม.ยาว 1,000 ม.
500,000
คลองขากบ ม.6 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม. (ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนหิ นสายทุ่ง
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนหิ นคลุก กว้าง 3.00 ม.ยาว 650 ม.
340,000
เทพชัย ม.6 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกสาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนหิ นคลุก กว้าง 3.00 ม.ยาว 200 ม.
200,000
บ้านนางพุฒ ม.6 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 3.00 ม.ยาว 200 ม.หนา
100,000
นายตู้ ไวสูงเนิ น ม.6 ต.ขามทะเลสอ และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนดินสายไปทุ่ง เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนดิน กว้าง 3.00 ม.ยาว 500 ม.หนา
250,000
ต่อจากซอยกิตติศกั ดิ์ ม.6
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม. (ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม.ยาว 150 ม.หนา
400,000
นายจาเนียร-บ้านนายเปลี่ยน ม.6
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร

ตัวชี วดั
(KPI)
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
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ที่
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87

88
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70

71

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 ม.ยาว 100 ม.หนา
200,000
บ้านนางพริ กไทย ม.6
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนดินเสริ มลูกรัง เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนดินเสริ มลูกรัง กว้าง 3.00 ม.ยาว
350,000
ชอยบ้านตาปุ๋ ย ม.6 ต.ขามทะเลสอ และขนถ่ายสิ นค้าทาง 400 ม.หนา 0.15 ม.
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนดินเสริ มลูกรัง เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการก่อสร้างถนนดินเสริ มลูกรัง กว้าง 3.00 ยาว500 ม.
500,000
พร้อมวางท่อระบายน้ า ซอยลาภู ม.6 และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม.พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาด Ø ขนาด 0.40 ม.
ต.ขามทะเลสอ
(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกสาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนหิ นคลุก กว้าง 3.00 ม.ยาว 120 ม.
100,000
นายายทอง ม.6 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสาม เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 ม.ยาว 500 ม.
900,000
แยกหนองกระเสา ม.6
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 ม.ยาว 600 ม.หนา
1,200,000
หนองกันงา ม.6 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม. (ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร

ตัวชี วดั
(KPI)
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
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ที่
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 ม.ยาว 500 ม.
1,000,000
สามแยกดอนระกา -เหมืองหนอง
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
กะสา ม.6 ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สาย
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 ม.ยาว 50 ม.
100,000
ป่ ามะพร้าว ม.7 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 150 ม.
500,000
ซอยร่ มฉัตร ม.7 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลัง เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. ยาว 150 ม.
500,000
โรงพยาบาลเชื่อต่อเขตเทศบาลตาบล และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ขามทะเลสอ ม.7 ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนสายหลังลาน เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 3.00 ม.ยาว 1,000 ม.
205,500
มันน้ าฝน ม.7 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 3.00 ม.ยาว 1,000 ม.
205,500
หนองเสอเพลอ ม.7 ต.ขามทะเลสอ และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด
การเกษตร

ตัวชี วดั
(KPI)
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
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ที่
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83

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการก่อสร้างถนนสายอารมย์
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 3.00 ม.ยาว 1,000 ม.
205,500
ทับพร ม.7 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด
การเกษตร
โครงการปรับปรุ งถนนสายโนนค่า เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนินการลงลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00ม.ยาว 1,100 ม.
120,000
-ครู แหวง ม.7 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนาเฉลี่ย 0.20 ม.เกรดเกลี่ยบดทับให้เป็ นที่เรี ยบร้อย
การเกษตร
(ตามแบบ อบต.กาหนด)
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกสาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนินการ ลงลูกรังขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 500 ม.เกรดเกลี่ย
300,000
รอบอ่างหนองผงาด หมู่ที่ 7
และขนถ่ายสิ นค้าทาง บดทับให้เป็ นที่เรี ยบร้อย ตามแบบ อบต.กาหนด
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนดินเสริ มลูกรัง เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนินการ ลงลูกรังกว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว 1,000 ม.เกรด
200,000
สายข้างไร่ เชลง ม.7 ต.ขามทะเลสอ และขนถ่ายสิ นค้าทาง เกลี่ยบดทับให้เป็ นที่เรี ยบร้อย (ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมถนนสาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนินการลงลูกรังขนาดกว้าง5 ม.ยาว 500 ม.หนาเฉลี่ย
60,000
บ้านนายฉัตรชัย หมู่ที่ 7
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.20 ม. เกรดเกลี่ยบดทับ ให้เป็ นที่เรี ยบร้อย ตามแบบ อบต.
การเกษตร
กาหนด
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกสาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนินการก่ อสร้ างถนนหิ นคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม.
100,000
หนองผงาด - บ้านอาจารย์สมบูรณ์
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม.ระยะทางประมาณ 254 ม. (ตามแบบอบต.
ม.7 บ้านพวงพยอม
การเกษตร
กาหนด)

ตัวชี วดั
(KPI)
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
โคลงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
585,000
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 ม.ยาว 300 ม.หนา
หนองหมอน ม.8 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกสาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนหิ นคลุก กว้าง 3.00 ม.ยาว 300 ม.หนา
200,000
บ้านนางโม ม.8 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม. (ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการซ่อมแซมถนน คสล..ภาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ซ่อมแซมถนน คสล.จุดที่แตกราวเสี ยหายรวม
100,000
ในหมู่บา้ น ม.8 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง ความยาวถนน 1,000 ม. (ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการซ่อมแซมถนนหิ นคลุกสาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ลงหิ นคลุกถนน กว้าง 3.00 ม. ยาวรวม 1,000 ม.
600,000
ไปหนองแมลงดา ม.8 ต.ขามทะเลสอ และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม. (ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 100 ม. หนา
200,000
สงวน โกเสยะโยธิน ม.8
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม. (ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนสายนานาย
800,000
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนหิ นคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,500 ม.
ประยงค์ ม.8 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม. (ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร

ตัวชี วดั
(KPI)
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการซ่อมแซมถนนหิ นคลุกสาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนน หิ นคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,500 ม.
800,000
นานายประจบ ม.8 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนาหนาเฉลี่ย 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คลอง เพื่อใช้ในการคมนาคม ก่อสร้างพนังกันดินกว้าง 0.50 ม.ยาว 30 ม. สูง 3.00 ม.
300,000
บริ บูรณ์ ม.8 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง (ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนดินเสริ มลูกรัง เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการก่อสร้างถนนดินเสริ มลูกรัง กว้าง 3.00 ม.ยาว 300 ม.
200,000
พร้อมวางท่อนานายเพิด ม.8
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม.พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม.จานวน 10
ต.ขามทะเลสอ
ท่อน(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกสาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนหิ นคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 500 ม.หนา
300,000
หนองหมอนถึงนายานอานาจ ม.8
และขนถ่ายสิ นค้าทาง เฉลี่ย 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.
250,000
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง เฉลี่ย 3.00 ม.ยาว 100 ม.
ซอยบารุ งนา (ต่อจาก คสล.เดิม) ม.8 และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม. (ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกสาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนหิ นคลุกกว้าง 3.00 ม.ยาว 300 ม.หนา
200,000
เหมืองนาจาน ม.8 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร

ตัวชี วดั
(KPI)
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการปรับปรุ งถนนหิ นคลุกสาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการลงหิ นคลุกถนน กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว 1,200 ม.
700,000
เลียบคลองบริ บูรณ์ฝั่งขวา - นานาง และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
มะไฟ ม.8 ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกสาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการดาเนิ นการก่อสร้างถนนหิ นคลุกกว้างเฉลี่ย 3.00 ม.
1,042,200
คลอง 4 ฝั่งขวานานายเฒ่า ม.8
และขนถ่ายสิ นค้าทาง ยาว1,600 ม.หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเข้า เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 ม.ยาว 50 ม.หนา
100,000
ประปา ม.8 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม. (ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนา เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนลูกรังกว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว 250 ม.
100,000
นางทองย้อย ม.8 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมถนน
100,000
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ซ่อมแซมถนน คสล.จุดที่เสี ยหาย ความยาวถนน
คสล.สายบ้านนายกันตพล ม.8
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 100 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกสาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ดาเนิ นการก่อสร้างถนนหิ นคลุก กว้าง3.00 ม.ยาว
500,000
นานางสังวาล ม.8 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 1,200 ม.หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร

ตัวชี วดั
(KPI)
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการก่อสร้างถนนดินนานาย
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนดิน กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว 200 ม.
500,000
อานวยถึงนานายยาว พร้อมวางท่อ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนาเฉลี่ย 0.30 ม. พร้อมวางท่อส่งน้ า คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.
ส่งน้ า คสล.ม.8 ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
(ตามแบบ อบต.กาหนด)
โครงการปรับปรุ งถนน คสล.จาก
868,500
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 ม.ยาว 1,000 ม.
คลอง 2 -ลาบริ บูรณ์ ม.8
และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนา เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.
100,000
สท.ดา ฝั่งติดกับบ้านหัวสิ บ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.บ้านใหม่ อ.เมือง
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกสาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ดาเนิ นการก่อสร้างถนนหิ นคลุก กว้าง 3.00 ม.ยาว
700,000
ลาบริ บูรณ์ ม.8 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 1,200 ม.หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 80 ม.หนา
157,200
ประจวบ ม.9 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม. หรื อปริ มาณคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า 36 ลบ.ม
(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกสาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการก่อสร้างถนนหิ นคลุก กว้าง 3.00 ม.ยาว 80 ม.หนา
60,000
บ้านนายประจวบ ม.9
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.หรื อปริ มาณหิ นคลุกไม่นอ้ ยกว่า 36 ลบ.ม.
ต.ขามทะเลสอ
(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร

ตัวชี วดั
(KPI)
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 ม.ยาว 360 ม.หนา
707,400
โรงเรี ยน - บ้านนางชุติมา ม.9
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.หรื อปริ มาณคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า 162 ลบ.ม.(ตามแบบ
ต.ขามทะเลสอ
อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกสาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการก่อสร้างถนนหิ นคลุก กว้าง 3.00 ม.ยาว 650 ม.หนา
334,100
หลังประปา ม.9 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกสาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนหิ นคลุก กว้าง 3.00 ม.ยาว 540 ม.หนา
280,000
ไปทุ่ง ม.9 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหลัง
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 3.00 ม.ยาว 650 ม.หนา
150,000
ประปา ม.9 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอย
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 3 ม.ยาว 1,000 ม.หนา
522,000
ต้นสน ม.9 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอย
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 3.00 ม.ยาว 650 ม.หนา
200,000
ชุติมา ม.9 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร

ตัวชี วดั
(KPI)
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
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ที่
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้า
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ซ่อมแซมถนน คสล.จุดที่เสี ยหาย ยาว 1,800 ม.
100,000
โรงเรี ยนบ้านขามทะเลสอ เชื่อมต่อ และขนถ่ายสิ นค้าทาง (ตามแบบ อบต.กาหนด)
ถนนสายโคกสูง ม.9 ต.ขามทะเลสอ การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อม
200,000
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 3.00 ม.ยาว 500 ม.หนา
วางท่อระบายน้ า คสล.สายเหมือง
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.30 ม.(ตามแบบ อบต.
ท่าใต้ ม.9 ต.ขามทะเลสอ
กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกสาย เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการก่อสร้างถนนหิ นคลุก กว้าง 3.00 ม.ยาว 1,000 ม.
520,000
ไปหนองเสอเพอ ม.9 ต.ขามทะเลสอ และขนถ่ายสิ นค้าทาง หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
400,000
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้าง ถนน คสล.กว้าง 3.00 ม.ยาว 100 ม.หนา
จารัส ม.9 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนดินเสริ มลูกรัง เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนดินเสริ มลูกรัง กว้าง 3.00 ม.ยาว 300
114,400
สายบ้านนายสุคนธ์ - ประปา ม.9
และขนถ่ายสิ นค้าทาง ม. หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนดินเสริ มลูกรัง เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการก่อสร้างถนนดินเสริ มลูกรัง กว้าง 5.00 ม.ยาว 1,000
700,000
สายข้างโรงงานยาวาต้า ม.9
และขนถ่ายสิ นค้าทาง ม.หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร

ตัวชี วดั
(KPI)
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
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121
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124

125

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการซ่อมแซมถนนสายคลอง
1,200,000
เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ลงหิ นคลุกถนน กว้าง 3.00 ม.ยาว 2,300 ม.หนา
ชลประทาน(คลอง 3) ม.9
และขนถ่ายสิ นค้าทาง 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการก่อสร้างถนนดินเสริ มลูกรัง เพื่อใช้ในการคมนาคม ดาเนิ นการ ก่อสร้างถนนดินเสริ มลูกรัง กว้าง 3.00 ม.
100,000
สายบ้านนางทองย้อย ม.9
และขนถ่ายสิ นค้าทาง ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร
โครงการวางท่อ คสล.ถนนสายไร่
50,000
เพื่อเป็ นการป้ องกัน ดาเนิ นการ วางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.80 ม.จานวน 10 ท่อน
เชลง ม.9 ต.ขามทะเลสอ
ปั ญหาน้ าท่วมขังใน (ตามแบบ อบต.กาหนด)
ชุมชน
โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.
เพื่อเป็ นการป้ องกัน ดาเนิ นการ ดาเนิ นการวางท่อระบายน้ า ขนาด Ø 0.40 ม.
50,000
ซอย 1 เชื่อมต่อท่อระบายน้ ากรม
ปั ญหาน้ าท่วมขังใน ตามแบบ อบต.กาหนด
ทางหลวง ม.2 ต.ขามทะเลสอ
ชุมชน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
1,000,000
เพื่อเป็ นการป้ องกัน ดาเนิ นการ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รู ปตัวยู กว้าง 0.30 ม.
คสล.หน้าหมู่บา้ นจัดสรรคทวีโชค ปั ญหาน้ าท่วมขังใน ยาว 500 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ม.5 ต.ขามทะเลสอ
ชุมชน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อเป็ นการป้ องกัน ดาเนิ นการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รู ปตัวยู กว้าง 0.30 ม.
700,000
จากบ้านนางสมจิตร รอสู งเนิ น ปั ญหาน้ าท่วมขังใน ยาว 500 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
หน้าโรงเรี ยนบ้านโคกแฝก ม.5
ชุมชน
ต.ขามทะเลสอ

ตัวชี วดั
(KPI)
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ63
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อเป็ นการป้ องกัน ดาเนิ นการก่อสร้างรางระบายน้ ารู ปตัวยู กว้าง 0.30 ม.ยาว
400,000
ซอยกลางบ้าน ม.5 ต.ขามทะเลสอ
ปั ญหาน้ าท่วมขังใน 400 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ชุมชน
โครงการวางท่อระบายน้ าคสล.
เพื่อป้องกัน บรรเทา ดาเนินการวางท่อระบายน้ าคสล.ขนาด Ø0.40 ม.พร้อมบ่อพักน้ า
500,000
พร้อมบ่อพักน้ า ม.5 ต.ขามทะเลสอ ปัญหาน้ าท่วมขัง
และฝาปิ ด ตามแบบ อบต.กาหนด
ภายในชุมชน
โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรี ต เพื่อป้องกัน บรรเทา ดาเนินการวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาดกว้าง 0.40 เมตร
500,000
เสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ 8
ปัญหาน้ าท่วมขัง
500 เมตร ตามแบบ อบต.กาหนด
ภายในชุมชน
โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ าภาย เพื่อเป็ นการป้ องกัน ดาเนิ นการก่อสร้างรางระบายน้ ารู ปตัวยู กว้าง 0.30 ม.ยาว
400,000
ในหมู่บา้ น ม.5 ต.ขามทะเลสอ
ปั ญหาน้ าท่วมขังใน 400 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ชุมชน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อเป็ นการป้ องกัน ดาเนิ นการก่อสร้างรางระบายน้ ารู ปตัวยู กว้าง 0.30 ม.ยาว
400,000
จากสามแยกปั้ มน้ ามัน - บ้านนาย
ปั ญหาน้ าท่วมขังใน 400 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
เขียว ม.5 ต.ขามทะเลสอ
ชุมชน
โครงการขุดลอกทาความสะอาดราง เพื่อเป็ นการป้ องกัน ดาเนิ นการขุดลอกรางระบายน้ าภายในหมู่บา้ นระยะทางรวม
100,000
ระบายน้ า ม.5 ต.ขามทะเลสอ
ปั ญหาน้ าท่วมขังใน 1,000 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ชุมชน

ตัวชี วดั
(KPI)

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง

ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ สะดวกในการคมนาคมและ
ชาชนร้อยละ60 ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ั จร ไป-มา เกิดความ
ร้อยละความพึง ผูส้ ญ
พอใจของประ สะดวกในการคมนาคมและ
ชาชนร้อยละ60 ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ั จร ไป-มา เกิดความ
ร้อยละความพึง ผูส้ ญ
พอใจของประ สะดวกในการคมนาคมและ
ชาชนร้อยละ60 ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ั จร ไป-มา เกิดความ
ร้อยละความพึง ผูส้ ญ
พอใจของประ สะดวกในการคมนาคมและ
ชาชนร้อยละ60 ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ั จร ไป-มา เกิดความ
ร้อยละความพึง ผูส้ ญ
พอใจของประ สะดวกในการคมนาคมและ
ชาชนร้อยละ60 ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.

100

ที่
132

133

134

135

136

137

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อเป็ นการป้ องกัน ดาเนิ นการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รู ปตัวยู กว้าง 0.30 ม.
430,000
สายบ้านนายเฉลิม - บ้านนางมาลัย ปั ญหาน้ าท่วมขังใน ยาว 200 ม. (ตามแบบ อบต.กาหนด)
ม.5 ต.ขามทะเลสอ
ชุมชน
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคสล. เพื่อเป็ นการป้ องกัน ดาเนิ นการวางท่อระบายน้ าขนาด Ø ขนาด 0.40 ม.ยาว 100
100,000
สายบ้านนายสมาน ชิดสู งเนิ น ม.6
ปั ญหาน้ าท่วมขังใน ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
ชุมชน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. เพื่อเป็ นการป้ องกัน ดาเนิ นการ ก่อสร้างรางระบายน้ ารู ปตัวยู กว้าง 3.00 ม.ยาว
500,000
สายบ้านนายยนต์ - เหมืองนาโสน
ปั ญหาน้ าท่วมขังใน 200 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ม.6 ต.ขามทะเลสอ
ชุมชน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจาก เพื่อเป็ นการป้ องกัน ดาเนิ นการก่อสร้างรางระบายน้ ารู ปตัวยู กว้าง0.30 ม.ยาว
420,000
สามแยกบ้านนายยนต์ -เหมือง
ปั ญหาน้ าท่วมขังใน 200 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
หนองกระเสา ม.6 ต.ขามทะเลสอ
ชุมชน
โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.
เพื่อเป็ นการป้ องกัน ดาเนิ นการวางท่อระบายน้ าขนาดØ ขนาด 0.40 ม.ระยะทาง
500,000
ภายในหมู่บา้ น ม.6ต.ขามทะเลสอ
ปั ญหาน้ าท่วมขังใน 2,000 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ชุมชน
โครงการก่อสร้างสานักงาน อบต.
6,000,000
เพื่อเป็ นการป้ องกัน ดาเนิ นการ ก่อสร้างอาคารสานักงาน คสล. 1 ชั้น 2 หลัง
ขามทะเลสอ ม.6 ต.ขามทะเลสอ
ปั ญหาน้ าท่วมขังใน (ตามแบบ อบต.กาหนด)
ชุมชน

ตัวชี วดั
(KPI)
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
กองช่าง
สะดวกในการคมนาคมและ อบต.
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
กองช่าง
สามารถป้ องกันปัญหาน้ า
อบต.
ท่วมขังและน้ าเสี ยในชุมชน
สามารถป้ องกันปัญหาน้ า
ท่วมขังและน้ าเสี ยในชุมชน

กองช่าง
อบต.

สามารถป้ องกันปัญหาน้ า
ท่วมขังและน้ าเสี ยในชุมชน

กองช่าง
อบต.

สามารถป้ องกันปัญหาน้ า
ท่วมขังและน้ าเสี ยในชุมชน

กองช่าง
อบต.

สามารถป้ องกันปัญหาน้ า
ท่วมขังและน้ าเสี ยในชุมชน

กองช่าง
อบต.

101

ที่
138

139

140

141

142

143

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการก่อสร้างลานกีฬา รอบโรง เพื่อเป็ นการป้ องกัน ดาเนิ นการ ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 1 แห่ ง (ตามแบบ
500,000
สี ชุมชน ม.6 ต.ขามทะเลสอ
ปั ญหาน้ าท่วมขังใน อบต.กาหนด)
ชุมชน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อเป็ นการป้ องกัน ดาเนิ นการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รู ปตัวยู กว้าง 0.30 ม.
530,000
ภายในหมู่บา้ น ม.8 ต.ขามทะเลสอ ปั ญหาน้ าท่วมขังใน ยาว 250 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ชุมชน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อเป็ นการป้ องกัน ดาเนิ นการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รู ปตัวยู กว้าง 0.30 ม.
220,000
คุม้ หนองไฝ่ ม.8 ต.ขามทะเลสอ
ปั ญหาน้ าท่วมขังใน ยาว 100 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ชุมชน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อเป็ นการป้ องกัน ดาเนิ นการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รู ปตัวยู กว้าง 0.30 ม.
220,000
ซอยกันตพลม.8 ต.ขามทะเลสอ
ปั ญหาน้ าท่วมขังใน ยาว 100 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ชุมชน
โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรี ต เพื่อป้องกัน บรรเทา ดาเนิ นการวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.ยาว 500 ม.
500,000
เสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ 6
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ตามแบบ อบต.กาหนด
ภายในชุมชน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. เพื่อเป็ นการป้ องกัน ดาเนิ นการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รู ปตัวยู กว้าง 0.30 ม.
220,000
ซอยบารุ งนา ม.8 ต.ขามทะเลสอ
ปั ญหาน้ าท่วมขังใน ยาว 100 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ชุมชน

ตัวชี วดั
(KPI)

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ร้อยละความพึง สามารถป้ องกันปัญหาน้ า
กองช่าง
พอใจของประ ท่วมขังและน้ าเสี ยในชุมชน
อบต.
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง สามารถป้ องกันปัญหาน้ า กองช่าง
พอใจของประ ท่วมขังและน้ าเสี ยในชุมชน อบต.
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง สามารถป้ องกันปัญหาน้ า กองช่าง
พอใจของประ ท่วมขังและน้ าเสี ยในชุมชน อบต.
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง สามารถป้ องกันปัญหาน้ า กองช่าง
พอใจของประ ท่วมขังและน้ าเสี ยในชุมชน อบต.
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง สามารถป้ องกันปัญหาน้ า กองช่าง
พอใจของประ ท่วมขังและน้ าเสี ยในชุมชน อบต.
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง สามารถป้ องกันปัญหาน้ า กองช่าง
พอใจของประ ท่วมขังและน้ าเสี ยในชุมชน อบต.
ชาชนร้อยละ60
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สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
144 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. เพื่อเป็ นการป้ องกัน ดาเนิ นการ ก่อสร้างรางระบายน้ ารู ปตัวยู หนา 0.30 ม.ยาว
สายกลางหมู่บา้ น ม.9 ต.ขาม
ปั ญหาน้ าท่วมขังใน 500 ม.ลึก 0.40 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ทะเลสอ
ชุมชน
145 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารอบ เพื่อเป็ นการป้ องกัน ดาเนิ นการ ก่อสร้างรางระบายน้ ารู ปตัวยู หนา 0.30 ม.ยาว
2,000,000
หมู่บา้ น ม.9 ต.ขามทะเลสอ
ปั ญหาน้ าท่วมขังใน 1,000 ม.ลึก 0.40 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ชุมชน
146 โครงการก่อสร้างระบบกระจายเสี ยง เพื่อประชาสัมพันธ์ ดาเนิ นการ ก่อสร้างระบบกระจายเสี ยงไรสายภายในเขต
500,000
ไรสายภายใน เขต อบต.ขามทะเลสอ ข่าวสารและแจ้งเตือน อบต.ขามทะเลสอ (ตามแบบ อบต.กาหนด)
สารณะภัยต่าง
147 โครงการซ่อมแซมระบบกระจาย
100,000
เพื่อประชาสัมพันธ์ ดาเนิ นการ ซ่อมแซมระบบกระจายเสี ยงภายในหมู่บา้ น ม.5
เสี ยงภายในหมู่บา้ น ม.5
ข่าวสารและแจ้งเตือน (ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
สารณะภัยต่าง
148 โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการบริ การ ดาเนิ นการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ กว้าง 29.00 ม.ยาว 30 ม.
2,500,000
อบต.ขามทะเลสอ
ประชาชน
(ตามแบบ อบต.กาหนด)
149 โครงการก่อสร้างราวเหล็กป้ องกัน
การชน

เพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุ
ทางถนน

ดาเนิ นการก่อสร้างราวเหล็กป้ องกันการชน จานวน 1 แห่ ง
ผตามแบบ อบต.กาหนด)

150 โครงการก่อสร้างที่จอดรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ที่ทาการ อบต.ขาม
ทะเลสอ

เพื่อใช้ในบริ การประ ดาเนิ นการก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ (ตามแบบ
ชาชนที่มาติดต่อราช อบต.กาหนด)
การ
รวม 150 โครงการ

200,000

ตัวชี วดั
(KPI)

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ร้อยละความพึง สามารถป้ องกันปัญหาน้ า
กองช่าง
พอใจของประ ท่วมขังและน้ าเสี ยในชุมชน
อบต.
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง สามารถป้ องกันปัญหาน้ า
กองช่าง
พอใจของประ ท่วมขังและน้ าเสี ยในชุมชน
อบต.
ชาชนร้อยละ60
กองช่าง
ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับทราบข่าว
อบต.
พอใจของประ สาร และสาธารณภัยต่างๆ
ชาชนร้อยละ60
กองช่าง
ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับทราบข่าว
อบต.
พอใจของประ สาร และสาธารณภัยต่างๆ
ชาชนร้อยละ60 จากอบต.ขามทะเลสอ
ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับบริ การอย่าง กองช่าง
อบต.
พอใจของประ ทัว่ ถึง
ชาชนร้อยละ60
200,000 ร้อยละความพึง อุบตั ิเหตุทางถนนบริ เวณที่ กองช่าง
อบต.
พอใจของประ ก่อสร้างลดลง
ชาชนร้อยละ60
กองช่าง
ร้อยละความพึง ผูม้ าใช้บริ การได้รับความ
อบต.
พอใจของประ สะดวกในการมาติดต่อ
ชาชนร้อยละ60 ราชการ

19,415,700 21,296,000 18,577,500 18,809,600 20,648,500
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน
งบประมาณและที่มา
ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
ตัวชี วดั
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
จะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
151 โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุ ง เพื่อให้ประชาชนใน เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุ ง ขยายเขตไฟฟ้า
600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของครัว ไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุม
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต พื้นที่มีไฟฟ้าแสง
สาธารณะภายในเขต อบต.ขามทะเลสอ ทั้ง 9 หมู่บา้ นอาทิ
เรื อนที่ได้รับ อย่างครอบคลุมและทัว่ ถึง
อบต.ขามทะเลสอ
สว่างใช้ครอบคลุม ม.1 บริ เวณคลอง lmc ,สายเหมืองนาวัด,ซอยวงพระจันทร์
ประโยชน์
และทัว่ ถึง
,สายคลองสาม-หน้าวัดบ้านขามทะเลสอ,สายคลองชล
ประทานฯลฯม.2สายฟาร์ มหมู,ฟาร์มนกกระทา,สายไปโคก
สี่ แยกบ้านจ่าเฒ่าถึงบ้านเกษตรวรทัศน์ ฯลฯม.3 สายชลประ
ทาน - คลองมอญ,สายบ้านผูใ้ หญ่พนั -คลองมอญคอสพาน
สองถึงเหมืองท่าใต้ ฯลฯม.4 เขตเทศบาล-บ้านนางติม้ ,เลียบ
คลองlmcสายบ้านนางสนิ ด-บ้านนางดา,สายประปา -เขื่อน
โคกแฝก,บ้านนายวิชยั ฯลฯม.5 ฟาร์มวัวละม่อมซอยแสง
จันทร์ ,ย้ายเสาไฟฟ้าภายในหมู่บา้ น,สายบ้าน อ.ปัญญาหน้าวัดบ้านโคกแฝกภายในหมู่บา้ น,ซอยจาเนี ยร - ปรี ชา,
ฯลฯ ม.6 สายพนมเทียน,ซอยวัดบ้านโคกสะออน,ซอยสา
ราญจิต,จาก ม.6 -ม.5,สายบ้านจาเนี ยร,บ้านทศพล,ย้ายเสา
ไฟฟ้า,สายคลองซอย ฯลฯม.7ซอยป่ ามะพร้าว,สายหลังโรง
พยาบาลขามทะเลสอ, หนองพงาด,สายปั้ มน้ ามัน-บ้านนาย
มนัส,ซอยบ้านนายสรศักดิ์-บ้านทองใบ,สายประปาหมู่บา้ น
-ถนนสายโคกสู ง,สายข้างโรงเรี ยน-หนองแมว ฯลฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.
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ที่
152

153

154

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสง เพื่อให้ประชาชนใน ดาเนิ นการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังลังงานแสงอาทิตย์ ระยะทาง
280,000 280,000 280,000 280,000 280,000
อาทิตย์(โซล่าเซล) จากสะพาน2 พื้นที่มีไฟฟ้าแสง
1,000 ม. จานวน 40 ต้น (ตามแบบ อบต.กาหนด)
เหมืองท้าใต้ ม.3 ต.ขามทะเลสอ
สว่างใช้ครอบคลุม
และทัว่ ถึง
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสง เพื่อให้ประชาชนใน ดาเนิ นการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังลังงานแสงอาทิตย์ ระยะทาง
280,000 280,000 280,000 280,000 280,000
อาทิตย์(โซล่าเซล) จากบ้านนายสม พื้นที่มีไฟฟ้าแสง
1,000 ม. จานวน 40 ต้น (ตามแบบ อบต.กาหนด)
พันธ์ -บ้านนายบุญฤทธิ์ ม.3
สว่างใช้ครอบคลุม
ต.ขามทะเลสอ
และทัว่ ถึง
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสง เพื่อให้ประชาชนใน ดาเนิ นการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังลังงานแสงอาทิตย์ ระยะทาง
280,000 280,000 280,000 280,000 280,000
อาทิตย์(โซล่าเซล) ภายในเขต อบต. พื้นที่มีไฟฟ้าแสง
1,000 ม. จานวน 40 ต้น (ตามแบบ อบต.กาหนด)
ขามทะเลสอ
สว่างใช้ครอบคลุม
และทัว่ ถึง
1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000
รวม 4 โครงการ

ตัวชี วดั
(KPI)

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของครัว ไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุม
เรื อนที่ได้รับ อย่างครอบคลุมและทัว่ ถึง
ประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

ร้อยละของครัว ไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุม
เรื อนที่ได้รับ อย่างครอบคลุมและทัว่ ถึง
ประโยชน์

กองช่าง
อบต.

ร้อยละของครัว ไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุม
เรื อนที่ได้รับ อย่างครอบคลุมและทัว่ ถึง
ประโยชน์

กองช่าง
อบต.
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ที่
155

156

157

158

159

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน การพานิ ชย์
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการขุดลอกเหมืองระบายน้ าทาง เพื่อให้ประชาชนใน ขุดลอกรองระบายน้ า กว้างเพิ่ม 15 ม.ยาว1,000 ม.(ตาม
300,000
เข้าสระน้ าประปา ม.9 ต.ขามทะเลสอ ชุมชนมีน้ าอุปโภค - แบบ อบต.กาหนด)
บริ โภคที่สะอาดและ
เพียงพอ
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
โครงการวางระบบประปาหมู่บา้ น
เพื่อให้ประชาชนใน ดาเนิ นการ วางท่อประปา pvc ภายในหมู่บา้ นใหม่ ระยะ
ม.1 ต.ขามทะเลสอ
ชุมชนมีน้ าอุปโภค - ทางประมาณ 3,500 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
บริ โภคที่สะอาดและ
เพียงพอ
โครงการขุดลอกสระน้ าผลิตน้ าประปา เพื่อให้ประชาชนใน ดาเนิ นการ ขุดลอกสระน้ าให้ได้ปาก กว้างเฉลี่ย 35.00 ม.
500,000
ม.9 ต.ขามทะเลสอ
ชุมชนมีน้ าอุปโภค - ยาว 350 ม.ลึกเฉลี่ย 4.00 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
บริ โภคที่สะอาดและ
เพียงพอ
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
โครงการบริ หารกิจการประปาระบบ เพื่อให้ประชาชนใน ค่าใช้จ่ายในการบริ หารกิจการประปา เช่น วัสดุ อุปกรณ์
ประปาในตาบลขามทะเลสอ
ชุมชนมีน้ าอุปโภค - ครุ ภณั ฑ์หรื อเป็ นค่าปรับปรุ งซ่อมแซม ดูแลรักกษา ระบบ
บริ โภคที่สะอาดและ ประปาหมู่บา้ นและขยายเขตประปา อบต.ขามทะเลสอ ฯลฯ
เพียงพอ
โครงการขุดเจาะน้ าประปาบาดาล
เพื่อให้ประชาชนใน ดาเนินการ สารวจและ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ทั้ง 9 หมู่บา้ น
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ชุมชนมีน้ าอุปโภค บริ โภคที่สะอาดและ
เพียงพอ

ตัวชี วดั
(KPI)

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความพึง ประชาชนมีในการน้ า
พอใจของประ อุปโภค บริ โภคที่สะอาด
ชาชนร้อยละ60 และเพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

ร้อยละของ
ครัวเรื อนที่ได้
รับประโยชน์

ประชาชนมีในการน้ า
อุปโภค บริ โภคที่สะอาด
และเพียงพอ

กองช่าง
อบต.

ร้อยละของ
ครัวเรื อนที่ได้
รับประโยชน์

ประชาชนมีในการน้ า
อุปโภค บริ โภคที่สะอาด
และเพียงพอ

กองช่าง
อบต.

ร้อยละของ
ครัวเรื อนที่ได้
รับประโยชน์

ประชาชนมีในการน้ า
อุปโภค บริ โภคที่สะอาด
และเพียงพอ

กองช่าง
อบต.

ร้อยละของ
ครัวเรื อนที่ได้
รับประโยชน์

ประชาชนมีในการน้ า
อุปโภค บริ โภคที่สะอาด
และเพียงพอ

กองช่าง
อบต.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน การพานิ ชย์
งบประมาณและที่มา
ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
ตัวชี วดั
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
หลัก
160 โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมระบบ
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง สามารถป้ องกันปัญหาน้ า
เพื่อเป็ นการป้ องกัน ดาเนิ นการปรับปรุ งซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้ น 1 ระบบ
กองช่าง
ประปาหมู่บา้ น ม.8 ต.ขามทะเลสอ ปั ญหาน้ าท่วมขังใน
พอใจของประ ท่วมขังและน้ าเสี ยในชุมชน
อบต.
ชุมชน
ชาชนร้อยละ60
รวม 6 โครงการ
3,400,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000
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ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาที่ 2
ด้ านแหล่งนา้

ที่
1

2

3

4

5

6

7

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสี มา 1 ส่ งเสริ ม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรู ปมูลค่าสู ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.นครราชสี มา ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 2 ด้านแหล่งน้ า
แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่มา
ตัวชี วดั
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการก่อสร้างบานประตูเปิ ด - ปิ ด เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการ ติดตั้งบานประตูน้ าสาเร็ จรู ป ขนาด Ø 0.80 ม.
200,000
ร้อยละความพึง
น้ าพร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.นา
การเกษตรอย่างเพียงพอและ (ตามแบบ อบต.กาหนด)
พอใจของประ
นายนิพนธ์ แซ่อ่ ึง ม.3ต.ขามทะเลสอ ทัว่ ถึง
ชาชนร้อยละ60
โครงการขุดลอกจากเหมืองท่าใต้ 500,000 ร้อยละความพึง
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการ ขุดลอกเหมือง กว้าง 40 ม.ยาว 1,000 ม.ลึกเฉลี่ย
เหมืองท่าใต้ ม.3 ต.ขามทะเลสอ
การเกษตรอย่างเพียงพอและ 4.00 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
พอใจของประ
ทัว่ ถึง
ชาชนร้อยละ60
โครงการก่อสร้างทานบดินสายเหมือง เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการก่อสร้างทานบดิน กว้าง 5.00 ม.ยาว 15 ม.พร้อม
150,000
ร้อยละความพึง
ดอนระกานานายบุญอุม้ ม.4
การเกษตรอย่างเพียงพอและ วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø 0.80 ม.จานวน 1 จุด
พอใจของประ
ต.ขามทะเลสอ
ทัว่ ถึง
ตามแบบ อบต.กาหนด
ชาชนร้อยละ60
โครงการก่อสร้างทานบดินสาย
150,000
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการก่อสร้างทานบดิน กว้าง 5.00 ม.ยาว 15 ม.พร้อม
ร้อยละความพึง
เหมืองดอนระกานานางจรรยา ม.4
การเกษตรอย่างเพียงพอและ วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø 0.80 ม.จานวน 1 จุด
พอใจของประ
ต.ขามทะเลสอ
ทัว่ ถึง
ตามแบบ อบต.กาหนด
ชาชนร้อยละ60
โครงการก่อสร้างทานบดินสาย
150,000
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการก่อสร้างทานบดิน กว้าง 5.00 ม.ยาว 15 ม.พร้อม
ร้อยละความพึง
เหมืองดอนระกานานายบุญอุม้ ม.4 การเกษตรอย่างเพียงพอและ วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø 0.80 ม.จานวน 1 จุด
พอใจของประ
ต.ขามทะเลสอ
ทัว่ ถึง
ตามแบบ อบต.กาหนด
ชาชนร้อยละ60
โครงการก่อสร้างทานบดินสาย
150,000 ร้อยละความพึง
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการก่อสร้างทานบดิน กว้าง 5.00 ม.ยาว 15 ม.พร้อม
เหมืองดอนระกานานายมี ม.4
การเกษตรอย่างเพียงพอและ วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø 0.80 ม.จานวน 1 จุด
พอใจของประ
ต.ขามทะเลสอ
ทัว่ ถึง
ตามแบบ อบต.กาหนด
ชาชนร้อยละ60
โครงการขุดลอกทาความสะอาดทา
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการ ขุดลอกให้ปากเหมือง กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ยาว
100,000
ร้อยละความพึง
นบตาต่อน-คลองชลประทาน ม.
การเกษตรอย่างเพียงพอและ 500 ม. (ตามแบบอบต.กาหนด)
พอใจของประ
ทัว่ ถึง
5 ต.ขามทะเลสอ
ชาชนร้อยละ60

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
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ที่
8

9

10

11

12

13

14

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสี มา 1 ส่ งเสริ ม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรู ปมูลค่าสู ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.นครราชสี มา ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 2 ด้านแหล่งน้ า
แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
โครงการขุดลอกทาความสะอาด
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการ ขุดลอกให้ปากเหมือง กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.
200,000
เหมืองดอนระกา ม.5 ต.ขามทะเล
การเกษตรอย่างเพียงพอและ ยาว 1,500 ม.(ตามแบบอบต.กาหนด)
ทัว่ ถึง
สอ
โครงการขุดลอกทาความสะอาด
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการ ขุดลอกให้ปากเหมือง กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ยาว
เหมืองกระเสา ม.5 ต.ขามทะเลสอ
การเกษตรอย่างเพียงพอและ 600 ม.(ตามแบบอบต.กาหนด)
ทัว่ ถึง
โครงการขุดลอกทาความสะอาด
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการ ขุดลอกให้ปากเหมือง กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ยาว
200,000
เหมืองนาเป้ า5 -ม.8 บ.น้อยพัฒนา
การเกษตรอย่างเพียงพอและ 1,500 ม. (ตามแบบอบต.กาหนด)
ทัว่ ถึง
ต.ขามทะเลสอ
โครงการขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณะ เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการ ขุดลอกให้ปากเหมือง กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ยาว
นาสะเดา-ทุ่งเทพชัย ม.5
การเกษตรอย่างเพียงพอและ 1,000 ม.(ตามแบบอบต.กาหนด)
ทัว่ ถึง
ต.ขามทะเลสอ
โครงการขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณ
100,000
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการขุดลอกให้ปากเหมืองกว้าง 4.00 ม.ยาว500 ม
ม.5 ต.ขามทะเลสอ
การเกษตรอย่างเพียงพอและ .(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ทัว่ ถึง
โครงการวางท่อระบานน้ าเหมือง
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.40 ม.
ไส้ไก่ ม.5 ต.ขามทะเลสอ
การเกษตรอย่างเพียงพอและ จานวน 1 จุด (ตามแบบ อบต.กาหนก)
ทัว่ ถึง
โครงการขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณ
100,000
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการขุดลอกให้ปากเหมืองกว้าง 4.00 ม.ยาว 500 ม.
เหมืองนาใหม่ ม.5 ต.ขามทะเลสอ
การเกษตรอย่างเพียงพอและ (ตามแบบ อบต.กาหนด)
ทัว่ ถึง

2570
(บาท)

ตัวชี วดั
(KPI)

ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
150,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
200,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
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ที่
15

16

17

18

19

20

21

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสี มา 1 ส่ งเสริ ม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรู ปมูลค่าสู ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.นครราชสี มา ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 2 ด้านแหล่งน้ า
แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่มา
ตัวชี วดั
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการก่อสร้างบันได คสล.สระ
200,000
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการก่อสร้างบันได คสล.กว้าง 3.00 ม.ยาว 5.00 ม.
ร้อยละความพึง
บ่อแดง ม.5 ต.ขามทะเลสอ
การเกษตรอย่างเพียงพอและ (ตามแบบ อบต.กาหนด)
พอใจของประ
ทัว่ ถึง
ชาชนร้อยละ60
โครงการขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณ
400,000 ร้อยละความพึง
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการขุดลอกให้ปากเหมืองกว้าง 4.00 ม.ยาว 1,000 ม
จากนานายสมจิตร - นานายสมบูรณ์ การเกษตรอย่างเพียงพอและ .(ตามแบบ อบต.กาหนด)
พอใจของประ
ม.5 ต.ขามทะเลสอ
ทัว่ ถึง
ชาชนร้อยละ60
โครงการปรับปรุ งท่อระบายน้ าสาย
100,000
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการวางท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.80 ม. จานวน 1 จุด
ร้อยละความพึง
เหมืองดอนระกา ม.5 ต.ขามทะเลสอ การเกษตรอย่างเพียงพอและ (ตามแบบ อบต.กาหนด)
พอใจของประ
ทัว่ ถึง
ชาชนร้อยละ60
โครงการปรับปรุ งท่อระบายน้ าคลอง เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการวางท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.80 ม. จานวน 1 จุด
500,000
ร้อยละความพึง
ชลประทาน LMC - เหมืองหนอง
การเกษตรอย่างเพียงพอและ (ตามแบบอบต.กาหนด)
พอใจของประ
กระเสา ม.5 ต.ขามทะเลสอ
ทัว่ ถึง
ชาชนร้อยละ60
โครงการขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณ
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณ กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ยาว
ร้อยละความพึง
100,000
หนองหมานิล ม.6 ต.ขามทะเลสอ
การเกษตรอย่างเพียงพอและ 1,000 ม.ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
พอใจของประ
ทัว่ ถึง
ชาชนร้อยละ60
โครงการขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณ
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณ กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ยาว
150,000 ร้อยละความพึง
เหมืองนาโสน ม.6 ต.ขามทะเลสอ
การเกษตรอย่างเพียงพอและ 1,000 ม.ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
พอใจของประ
ทัว่ ถึง
ชาชนร้อยละ60
โครงการขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณ
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณ กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ยาว
ร้อยละความพึง
150,000
เหมืองปู่ อิ่ม ม.6 ต.ขามทะเลสอ
การเกษตรอย่างเพียงพอและ 1,000 ม.ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
พอใจของประ
ทัว่ ถึง
ชาชนร้อยละ60

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
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ที่
22

23

24

25

26

27

28

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสี มา 1 ส่ งเสริ ม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรู ปมูลค่าสู ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.นครราชสี มา ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 2 ด้านแหล่งน้ า
แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่มา
ตัวชี วดั
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณ
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณ กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ยาว
ร้อยละความพึง
150,000
เหมืองกลาง- คลอง 2 ม.6
การเกษตรอย่างเพียงพอและ 1,000 ม.ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
พอใจของประ
ต.ขามทะเลสอ
ทัว่ ถึง
ชาชนร้อยละ60
โครงการขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณ
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณ กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ยาว
ร้อยละความพึง
150,000
เหมืองสาธารณ ม.6ต.ขามทะเลสอ
การเกษตรอย่างเพียงพอและ 1,000 ม.ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
พอใจของประ
ทัว่ ถึง
ชาชนร้อยละ60
โครงการวางท่อระบายน้ าคลองชล
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการ วางท่อระบายน้ า คสล.Ø ขนาด 0.40 ม.จานวน
ร้อยละความพึง
500,000
ประทาน LMC เหมืองนาโสน ม.6
การเกษตรอย่างเพียงพอและ 1 จุด (ตามแบบ อบต.กาหนด)
พอใจของประ
ต.ขามทะเลสอ
ทัว่ ถึง
ชาชนร้อยละ60
โครงการวางท่อระบายน้ าคลองชล
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการ วางท่อระบายน้ า คสล.Ø ขนาด 0.40 ม.จานวน
ร้อยละความพึง
150,000
ประทาน LMCเหมืองหนองหมา
การเกษตรอย่างเพียงพอและ 1 จุด (ตามแบบ อบต.กาหนด)
พอใจของประ
นิ ล ม.6 ต.ขามทะเลสอ
ทัว่ ถึง
ชาชนร้อยละ60
โครงการวางท่อระบายน้ าคลองชล
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการ วางท่อระบายน้ า คสล.Ø ขนาด 0.40 ม.จานวน
ร้อยละความพึง
150,000
ประทาน LMCเหมืองปู่ อิ่ม ม.6
การเกษตรอย่างเพียงพอและ 1 จุด (ตามแบบ อบต.กาหนด)
พอใจของประ
ต.ขามทะเลสอ
ทัว่ ถึง
ชาชนร้อยละ60
โครงการขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณ
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณ กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ยาว
ร้อยละความพึง
150,000
จากคลองขากบ -คลอง 2 ม.6
การเกษตรอย่างเพียงพอและ 1,000 ม.ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
พอใจของประ
ต.ขามทะเลสอ
ทัว่ ถึง
ชาชนร้อยละ60
โครงการขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณ
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณ กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ยาว
150,000 ร้อยละความพึง
จากนานายวร-นานายสมพงษ์ ม.6
การเกษตรอย่างเพียงพอและ 1,000 ม.ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
พอใจของประ
ต.ขามทะเลสอ
ทัว่ ถึง
ชาชนร้อยละ60

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
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ที่
29

30

31

32

33

34

35

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสี มา 1 ส่ งเสริ ม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรู ปมูลค่าสู ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.นครราชสี มา ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 2 ด้านแหล่งน้ า
แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
โครงการขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณ
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณ กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ยาว
150,000
ทุ่งเทพชัย ม.6 ต.ขามทะเลสอ
การเกษตรอย่างเพียงพอและ 1,000 ม.ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ทัว่ ถึง
โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.จานวน
200,000
ท่อลอดจากคลองชลประทานการเกษตรอย่างเพียงพอและ 1 จุด(ตามแบบ อบต.กาหนด)
หนองหมานิล ม.6 ต.ขามทะเลสอ
ทัว่ ถึง
โครงการวางท่อ คสล.สายมะขามเฒ่า เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการวางท่อ คสล.ขนาดØ 0.80 ม.จานวน 15 ท่อน
100,000
ม.8 ต.ขามทะเลสอ
การเกษตรอย่างเพียงพอและ (ตามแบบ อบต.กาหนด)
ทัว่ ถึง
โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.สาย เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการ วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø 0.80 ม.จานวน
100,000
คลองอีสานเขียว ม.8 ต.ขามทะเลสอ การเกษตรอย่างเพียงพอและ 15 ท่อน ตามแบบ อบต.กาหนด)
ทัว่ ถึง
โครงการขุดลอกสระอีสานเขียว ม.8 เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการ ขุดลอกสระน้ าทาให้ปากกว้างเฉลี่ย 30 ม.ยาว
200,000
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตรอย่างเพียงพอและ 95 ม.ลึกเฉลี่ย 4.00 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ทัว่ ถึง
โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.สาย เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการ วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø 0.80 ม.จานวน
100,000
คลองขากบ ม.8 ต.ขามทะเลสอ
การเกษตรอย่างเพียงพอและ 15 ท่อน (ตามแบบ อบต.กาหนด)
ทัว่ ถึง
โครงการขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณ
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการ ขุดลอกสระน้ าทาให้ปากกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ยาว
200,000
สายนาจาน ม.8 ต.ขามทะเลสอ
การเกษตรอย่างเพียงพอและ 600 ม. (ตามแบบ อบต.กาหนด)
ทัว่ ถึง

2570
(บาท)

ตัวชี วดั
(KPI)

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.

111

ที่
36

37

38

39

40

41

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสี มา 1 ส่ งเสริ ม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรู ปมูลค่าสู ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.นครราชสี มา ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 2 ด้านแหล่งน้ า
แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่มา
ตัวชี วดั
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรี ตสาย เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการ ดาดคอนกรี ต คลอง กว้าง 3.00 ม.ยาว 1,000 ม
ร้อยละความพึง
250,000
เหมืองกกข่อยจากปากคลองสอง การเกษตรอย่างเพียงพอและ .(ตาม แบบ อบต.กาหนด)
พอใจของประ
นานายบันเทิง เทียบใหม่ ม.8
ทัว่ ถึง
ชาชนร้อยละ60
ต.ขามทะเลสอ
โครงการขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณะ เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการขุดลอกให้ปากเหมืองกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
300,000
ร้อยละความพึง
เหมืองกกข่อย ม.8 ต.ขามทะเลสอ
การเกษตรอย่างเพียงพอและ 1,700 ม.ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
พอใจของประ
ทัว่ ถึง
ชาชนร้อยละ60
โครงการขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณ
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการ ขุดลอกให้ปากเหมืองกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ยาว
200,000
ร้อยละความพึง
สายนากลาง - คลอง 2 ม.8
การเกษตรอย่างเพียงพอและ 850 ม.ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
พอใจของประ
ทัว่ ถึง
ต.ขามทะเลสอ
ชาชนร้อยละ60
โครงการขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณ
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการ ขุดลอกให้ปากเหมืองกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ยาว
100,000
ร้อยละความพึง
สายคลอง 2- นานายรวม ม.8
การเกษตรอย่างเพียงพอและ 700 ม.ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
พอใจของประ
ทัว่ ถึง
ต.ขามทะเลสอ
ชาชนร้อยละ60
โครงการขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณะ เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการ ขุดลอกให้ปากเหมืองกว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว
100,000
ร้อยละความพึง
สายนาตะวันออก ม.8 ต.ขามทะเลสอ การเกษตรอย่างเพียงพอและ 500 ม.ลึกเฉลี่ย 1.50 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
พอใจของประ
ทัว่ ถึง
ชาชนร้อยละ60
โครงการขุดลอกรองน้ าเลียบคลอง
300,000
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการขุดร่ องน้ ากว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 200 ม.
ร้อยละความพึง
ส่งน้ าคลอง 2 R - คลองแก ต.สี มุม
การเกษตรอย่างเพียงพอและ ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. (ตามแบบ อบต.กาหนด)
พอใจของประ
อ.เมือง
ทัว่ ถึง
ชาชนร้อยละ60

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.

112

ที่
42

43

44

45

46

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสี มา 1 ส่ งเสริ ม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรู ปมูลค่าสู ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.นครราชสี มา ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 2 ด้านแหล่งน้ า
แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.
200,000
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการ วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø 0.60 ม.จานวน
สายหนองแมลงดา ม.8
การเกษตรอย่างเพียงพอและ 20 ท่อน(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ต.ขามทะเลสอ
ทัว่ ถึง
โครงการขุดลอกพร้อมวางท่อระบาย เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการ ขุดลอกเหมื่องน้ าตื้นเขิน ยาว
500,000
น้ าจากหน้าบ้านรองเช้า หมู่ที่ 8การเกษตรอย่างเพียงพอและ 3,500 ม.พร้อมวางท่อคสล.กว้าง 1 ม.
คลองแก ตาบลสี มุม
ทัว่ ถึง
ตามแบบ อบต.กาหนด
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการขุดลอกคลอง เฉลี่ยกว้าง 15 เมตร
โครงการขุดลอกคลองหลง ม.8
500,000
การเกษตรอย่างเพียงพอและ ยาว 1,500 เมตร ตามแบบ อบต.กาหนด
ทัว่ ถึง
โครงการขุดลอกคลองหลง ม.8
100,000
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการ ขุดลอกให้ปากคลองกว้างเฉลี่ย 3.00 ม
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตรอย่างเพียงพอและ .ยาว 300 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ทัว่ ถึง
โครงการปรับปรุ งท่อระบายน้ า คสล. เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนินการ วางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.80 ม.จานวน 11 ท่อน
55,000
เข้าสระน้ าประปา ม.9 ต.ขาม
การเกษตรอย่างเพียงพอและ (ตามแบบ อบต.กาหนด)
ทะเลสอ
ทัว่ ถึง

รวม 46 โครงการ

2570
(บาท)

ตัวชี วดั
(KPI)

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียง
พอและทัว่ ถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.

1,300,000 1,950,000 1,455,000 1,600,000 1,800,000
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ 3
สร้ างสังคมให้ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดีและอยู่
ร่ วมกันอย่ างมีความสุ ข

ที่
1

2

3

4

5

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 3 เสริ มสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริ หารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสู ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มาที่ 2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีและอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการสนับสนุนการ
เพื่อให้เด็กได้มี ครุ ภณั ฑ์ วัสดุ
สนับสนุนพัฒนาสื่ อการเรี ยน การสอน วัสดุ
150,000 150,000 150,000 150,000
ศึกษาระดับก่อนวัยเรี ยนและ อุปกรณ์ในการเรี ยนที่พร้อม
อุปกรณ์ครุ ภณั ฑ์ เครื่ องเขียนแบบพิมพ์
ประถมศึกษา
และครบครัน
ตลอดทั้ง ทีวี วีดีโอหรื อ ครุ ภณั ฑ์ วัสดุอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
โครงการจัดซื้อวัสดุ(อาหาร เพื่อให้เด็กมีพฒั นาการทางด้าน ค่าอาหารเสริ มนมแก่เด็กนักเรี ยนและเด็ก
400,000 400,000 400,000 400,000
เสริ ม นม)
ร่ างกายและจิตใจที่สมบูรณ์
ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อบต.ขามทะเลสอ
แข็งแรง
โครงการสนับสนุนวัสดุ
เพื่อให้เด็กในศูนย์พฒั นาเด็ก
วัสดุ อุปกรณ์สาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
60,000
60,000
60,000
60,000
อุปกรณ์การศึกษาสาหรับ
เล็ก ทั้ง 2 แห่ง มีอุปกรณ์ วัสดุ
อบต.ขามทะเลสอ จานวน 2 แห่ ง
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ครุ ภณั ฑ์ ที่เพียงพอ
โครงการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้เด็กได้
สนับสนุนงบประมาณทัศนศึกษานอก
50,000
50,000
50,000
50,000
นอกห้องเรี ยน
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง
สถานที่แก่โรงเรี ยนในพื้นที่และศูนย์
นอกห้องเรี ยน
พัฒนาเด็กเล็กของอบต.ขามทะเลสอ
โครงการสนับสนุนกิจกรรม เพื่อสนับสนุนให้เด็กได้มีเวทีใน สนับสนุนกิจกรรมหรื องานนิทรรศการต่างๆ 100,000 100,000 100,000 100,000
และนิทรรศการเด็กนักเรี ยน การแสดงความสามารถ ของเด็ก ของเด็กนักเรี ยนในพื้นที่ อบต.ขามทะเลสอ
และเป็ นการส่งเสริ มเด็ก
เช่น งานวันเด็กแห่งชาติ,อบรมคุณธรรม
จริ ยธรรมเด็ก และเยาวชนฯลฯ

2570
(บาท)
150,000 ร้อยละของเด็กใน เด็กนักเรี ยนมีสื่อการเรี ยน วัสดุ
ศูนย์พฒั นาเด็กฯ ครุ ภณั ฑ์ อุปกรณ์ที่ครบครัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

400,000 ร้อยละของเด็กใน เด็กมีสุขภาพร่ างกายที่สมบูรณ์
ศูนย์พฒั นาเด็กฯ แข็งแรง มีพฒั นาการตามวัย

กอง
การศึกษา

60,000

กอง
การศึกษา

ตัวชี วดั
(KPI)

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของเด็กใน เด็กเล็กมีวสั ดุอุปกรณ์ที่พร้อม
ศูนย์พฒั นาเด็กฯ และครบครัน

50,000 ร้อยละของเด็กที่
เข้าร่ วมโครงการ
100,000 ร้อยละของเด็กที่
เข้าร่ วมโครงการ

เด็กได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์
จริ งนอกห้องเรี ยนและเสริ ม
สร้างพัฒนาแก่เด็ก
เด็กได้แสดงความสามารถของ
ตนและเหมาะสมกับวัย

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
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ที่
6

7

8

9
10

11
12

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 3 เสริ มสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริ หารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสู ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มาที่ 2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีและอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่มา
ตัวชี วดั
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการอุดหนุนสาหรับ
เพื่อให้เด็กมีพฒั นาการทางด้าน เพื่ออุดหนุนโรงเรี ยนเป็ นค่าอาหารกลาง
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของเด็กขาด
อาหารกลางวันเด็กนักเรี ยน ร่ างกายและจิตใจที่สมบูรณ์
วันเด็กนักเรี ยนร.ร.บ้านโคกแฝก และ
สารอาหารลดลง
แข็งแรง
ร.ร.บ้านขามทะเลสอ
โครงการสนับสนุนและ
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มและสนับ
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000 ร้อยละของเด็กที่
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ชุดนักเรี ยนหรื อทุน
ส่งเสริ มการศึกษาแก่เด็ก
สนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรี ยนที่ การศึกษาแก่เด็กนักเรี ยนที่มีฐานะยากจน
เข้าร่ วมโครงการ
นักเรี ยนที่มีฐานะยากจน
มีฐานะยากจนหรื อด้อยโอกาส
หรื อด้อยโอกาสในเขต อบต.ขามทะเลสอ
โครงการจ้างเด็กนักเรี ยน
เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนให้
จ้างเหมาเด็ก นักเรี ยน นักศึกษาทางานช่วง
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000 ร้อยละของเด็กที่
นักศึกษาทางานช่วงปิ ด
เด็กนักเรี ยนนักศึกษามีรายได้และ ปิ ดเทอม
เข้าร่ วมโครงการ
ภาคเรี ยน
เป็ นการหาประสบการณ์ในการ
ทางาน
โครงการทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อเป็ นการเด็กได้เกิดการเรี ยน เด็กศพด. อบต.ขามทะเลสอ จานวน 2 แห่ ง
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000 ร้อยละของเด็กที่
ของศพด.
รู ้และมีพฒั นาการที่สมวัย
เข้าร่ วมโครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
เพื่อให้เด็กมีพฒั นาการทางด้าน อาหารกลางวันเด็กของศพด.อบต.
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของเด็กที่
ศพด.อบต.ขามทะเลสอ
ร่ างกายและจิตใจที่สมบูรณ์
ขามทะเลสอ จานวน 2 แห่ ง
เข้าร่ วมโครงการ
แข็งแรง
โครงการสนับสนุนการแข่ง เพื่อส่งเสริ มด้านพัฒนาการให้
เด็กศพด. อบต.ขามทะเลสอ จานวน 2 แห่ ง
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000 ร้อยละของเด็กที่
ขันกีฬา ศพด.
แก่เด็กในทุกด้าน
เข้าร่ วมโครงการ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อส่งเสริ มสนับสนุนให้เด็กได้ โรงเรี ยนในเขต อบต.ขามทะเลสอ
60,000
60,000 60,000
60,000 60,000 ร้อยละของเด็กที่
แสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัย
เข้าร่ วมโครงการ

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
เด็กมีสุขภาพร่ างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง มีพฒั นาการตามวัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

สามารถช่วยเหลือและส่ งเสริ ม
การศึกษาแก่เด็กนกเรี ยนที่มี
ฐานะยากจนหรื อด้อยโอกาส
เด็กนักเรี ยนมีรายได้ แบ่งเบา
ภาระของครอบครัวและมี
ประสบการณ์ในการทางาน

กอง
การศึกษา

เด็กเกิดการเรี ยนรู ้และมีพฒั นา
การที่สมวัย
เด็กมีสุขภาพร่ างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง มีพฒั นาการตามวัย

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกายและ
จิตใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง
เด็ก เยาวชนได้ทากิจกรรมและ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 3 เสริ มสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริ หารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสู ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มาที่ 2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีและอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13 โครงการจัดซื้อเครื่ องเล่น
เพื่อส่งเสริ มให้เด็กศูนย์พฒั นาเด็ก เด็ก ศพด. อบต.ขามทะเลสอ จานวน 2 แห่ ง 200,000 200,000 100,000 100,000
สนาม
ทัเล็้ งก 2 ศูนย์ ได้ออกกาลังกายและมี
เครื่ องเล่นสนามที่ปลอดภัย
14 โครงการปรับปรุ งสนามเด็ก เพื่อให้เด็ก ศพด.อบต.ขามทะเลสอ ศพด. อบต.ขามทะเลสอ จานวน 2 แห่ ง
เล่นศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
15

16

17

18

สถานออกกาลังกายที่เหมาะสม

ปลอดภัย
โครงการปรับปรุ งอาคารศูนย์ เพื่อใช้ในการปรับปรุ งซ่อมแซม
พัฒนาเด็กเล็ก
อาคาร เหมาะสมกับการเรี่ ยนรู้และ
ปลอดภัย
โครงการปรับปรุ งห้องน้ า
เพื่อปรับปรุ งซ่อมแซมห้องน้ าศูนย์
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็ก ให้สะอาด ปลอดภัย
เหมาะสาหรับเด็กเล็ก
โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ เพื่อปรับปรุ งภูมิทศั น์ของศูนย์
พัฒกเล็
นาก ให้สะอาด และเหมาะสม
ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เด็
ผูกัเบ้ รี ยน
โครงการทัศนศึกษา ดูงาน 1.เพื่อให้เด็กได้เรี ยนรู้นอก
ห้องเรี่อให้
ยนครู ผดู้ ูแลเด็ก/ผูด้ ูแลเด็ก
2.เพื
บุคลากรใน ศพด.ได้เพิ่มพูน
ความรู ้และประสบการณ์ใหม่ๆ

200,000

200,000

100,000

100,000

ตัวชี วดั
(KPI)

2570
(บาท)
100,000 ร้อยละของเด็กที่
เข้าร่ วมโครงการ

ศพด. อบต.ขามทะเลสอ จานวน 2 แห่ ง

ศพด. อบต.ขามทะเลสอ จานวน 2 แห่ ง

ศพด. อบต.ขามทะเลสอ จานวน 2 แห่ ง

เด็ก ศพด.ทั้ง 2 ศูนย์ได้ออกกาลัง
กายและมีเครื่ องเล่นสนามที่

ปลอดภัย
100,000 ร้อยละความพึงพอ เด็ก ศพด.อบต.ขามทะเลสอ มี
ใจของประชาชน

ศพด. อบต.ขามทะเลสอ จานวน 2 แห่ ง

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ 60
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความพึงพอ
ใจของประชาชน
ร้อยละ 60
50,000
70,000
70,000
70,000
70,000 ร้อยละความพึงพอ
ใจของประชาชน
ร้อยละ 60
100,000
60,000
80,000
60,000
60,000 ร้อยละความพึงพอ
ใจของประชาชน
ร้อยละ 60
50,000 50,000
50,000
50,000
50,000 ร้อยละความพึงพอ
ใจของประชาชน
ร้อยละ 60

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
กอง

สถานออกกาลังกายที่เหมาะ

การศึกษา

สมปลอดภัย
อาคาร สถานที่เหมาะสมกับการ
เรี่ ยนรู้และปลอดภัย

กอง
การศึกษา

ห้องน้ าศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสะอาด
ปลอดภัย และสาหรับเด็กเล็ก

กอง
การศึกษา

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ให้สะอาด
และเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน

กอง
การศึกษา

1.เด็กได้เรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน

กอง
การศึกษา

นอกสถานที่
2.ครู ผดู ้ ูแลเด็ก/ผูด้ ูแลเด็กและ
บุคลากรใน ศพด.ได้เพิ่มพูน
ความรู ้และประสบการณ์ใหม่ๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 3 เสริ มสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริ หารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสู ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มาที่ 2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีและอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
19 โครงการศูนย์พฒั นา เด็กเล็ก เพื่อให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ปลอดภัย ศพด. อบต.ขามทะเลสอ จานวน 2 แห่ ง
30,000
30,000
30,000
30,000
ปลอดโรค

ตัวชี วดั
(KPI)

2570
(บาท)
30,000 ร้อยละความพึงพอ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ปลอดภัยจาก

จากโรคติดต่อและโรคระบาดต่าง ๆ
เช่น โรคมือ เท้า ปาก ,โรค

ใจของประชาชน
ร้อยละ 60
ศพด. อบต.ขามทะเลสอ จานวน 2 แห่ ง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ศพด. อบต.ขามทะเลสอ จานวน 2 แห่ ง

30,000

30,000

15,000

15,000

15,000

22 โครงการจัดซื้อถังดับเพลิง
สาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

เพื่อส่งเสริ มพัฒนาการของเด็ก
ให้สามารถพัฒนาการได้ครบ
ทั้ง 5 ด้าน
เพื่อส่งเสริ มพัฒนาการของ
เด็กให้สามารถพัฒนาการได้
ครบทั้ง 5 ด้าน
เพื่อให้เด็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ปลอดภัย จากอัคคีภยั

ศพด. อบต.ขามทะเลสอ จานวน 2 แห่ ง

60,000

60,000

6,000

6,000

6,000

23 โครงการจัดซื้อครุ ภณั ฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อส่งเสริ มสนับสนุนให้เด็ก
ผ่เรี ยนรู ้านสื่ อวัสดุ ต่างๆ

ศพด. อบต.ขามทะเลสอ จานวน 2 แห่ ง

40,000

40,000

10,000

10,000

10,000

24 โครงการอบรมคุณธรรม
จริ ยธรรม

เพื่อส่งเสริ มสนับสนุนให้เด็กมี
คุณธรรม จริ ยธรรม ในการ
ดาเนินชีวิต

ศพด. อบต.ขามทะเลสอ จานวน 2 แห่ ง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

20 โครงการจัดซื้อสื่ อ วัสดุ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอน
21 โครงการจัดซื้อครุ ภณั ฑ์
สานักงาน

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

โรคติดต่อและโรคระบาดต่าง ๆ
เช่น โรคมือ เท้า ปาก ,โรค
ไข้เลือดออก
กอง
ร้อยละความพึงพอ เด็กมีพฒั นาการ ครบทั้ง 5 ด้าน
การศึกษา
ใจของประชาชน
ร้อยละ 60
กอง
ร้อยละความพึงพอ เด็กมีพฒั นาการ ครบทั้ง 5 ด้าน
การศึกษา
ใจของประชาชน
ร้อยละ 60
กอง
ร้อยละความพึงพอ เด็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
การศึกษา
ใจของประชาชน ปลอดภัย จากอัคคีภยั
ร้อยละ 60
กอง
ร้อยละความพึงพอ เด็กเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ อวัสดุ ต่างๆ
การศึกษา
ใจของประชาชน
ร้อยละ 60
กอง
ร้อยละความพึงพอ เด็กมี คุณธรรม จริ ยธรรมใน
ใจของประชาชน การดาเนิ นชี วิต
การศึกษา
ร้อยละ 60
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 3 เสริ มสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริ หารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสู ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มาที่ 2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีและอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ศพด. อบต.ขามทะเลสอ จานวน 2 แห่ ง
25 โครงการสรรหาสื่ อ วัสดุ
เพื่อส่งเสริ มพัฒนาการขอ
80,000
80,000
30,000
30,000
อุปกรณ์การเรี ยนการสอน

งเด็กให้สามารถพัฒนาการได้ค

ศพด.อบต.ขามทะเลสอ

รบทั้ง 5 ด้าน

26 โครงการประชุมคณะกรรม
การบริ หารศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กและประชุมผูป้ กครอง
เด็กเล็กศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
อบต.ขามทะเลสอ

27 โครงการฝึ กอบรมป้องกัน
ปัญหาเด็กจมน้ า

ตัวชี วดั
(KPI)

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

2570
(บาท)
30,000 ร้อยละความพึงพอ เด็กมีพฒั นาการ ครบทั้ง 5 ด้าน
ใจของประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

ร้อยละ 60

เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัด

ผูป้ กครอง ครู ผดู้ ูแลเด็กผูด้ ูแลเด็กและบุค

ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อบต.ขามฯ
และประชุมผูป้ กครองเพื่อทราบ
นโยบาย บทบาทหน้าที่ของตน
เองเกี่ยวกับการบริ หารศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กเป็ นค่าอาหารว่างและ
เครื่ องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรอง ฯ
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม
เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ า ฯลฯ

ลากรของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กนักเรี ยน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามทะเลสออ ทั้ง 2
ศูนย์และคณะกรรมการบริ หารศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก 2 ศูนย์

เด็กปฐมวัย,เด็กในเขต อบต.ขามทะเลสอ

30,000

50,000

30,000

50,000

30,000

50,000

30,000

50,000

30,000 ร้อยละความพึงพอ คณะกรรมการศูนย์ฯ ผูป้ กครอง
ใจของประชาชน ทั้ง 2 ศูนย์ได้ให้ความร่ วมมือ
เข้าร่ วมประชุมรับทราบแนวทาง
การบริ หารศูนย์ฯ และการดาเนิน
งานของศูนย์ฯ

50,000 ร้อยละความพึงพอ เด็กปฐมวัย,เด็กในเขต อบต.
ใจของประชาชน ขามทะเลสอ มีความรู้ในการ
ช่วยเหลือตัวเองขณะจมน้ า

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษาฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 3 เสริ มสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริ หารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสู ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มาที่ 2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีและอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
28 ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
เพื่อใช้เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในสังกัด อบต.
900,000 900,000
900,000 900,000
900,000
สถานศึกษาในสังกัด อบต. สถานศึกษาในสังกัด อบต.ขาม
ขามทะเลสอ
ขามทะเลสอ
ทะเลสอ ต่างๆ เช่น เงินเดือน
ค่าครุ ภณั ฑ์ค่าวัสดุ ค่าสาธารณู
ปโภค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
29 โครงการส่งเสริ มสนับสนุน เพื่อสนับสนันการทากิจกรรม
เด็กและเยาวชนในแขต อบต.ขามทะเลสอ
30,000
50,000 50,000
50,000 50,000
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ของเด็กและเยาวชน เช่น การฝึ ก
อบต.ขามทะเลสอ
อบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึ ก
อบรมและอื่นๆ ฯลฯ
30 โครงการฝึ กอบรมภูมิปัญญา เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนในแขต อบต.ขามทะเลสอ
20,000
20,000
20,000
20,000 20,000
ท้องถิ่นและเศรษฐกิจ
มีความรู ้เกี่ยวกับถูมิปัญญาท้อง
พอเพียง
ถิ่นของตนเอง
รวม................30.............โครงการ
3,715,000 3,715,000 3,386,000 3,366,000 3,366,000

ตัวชี วดั
(KPI)

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละความพึงพอ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในสังกัดอบต.
ใจของประชาชน ขามทะเลสอสามารถดาเนิ นงาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

ร้อยละของผูเ้ ข้า
ร่ วมโครงการ

เด็กและเยาวชนมีการจัดทา
กิจกรรมร่ วมกัน

พช.อบต.

ร้อยละของผูเ้ ข้า
ร่ วมโครงการ

เด็กและเยาวชนได้มีความรู ้เกี่ยว
กับภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตน
เอง

กอง
การศึกษา
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2565-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 3 เสริ มสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริ หารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสู ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มาที่ 2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วิต
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทื 3 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีและอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
แผนงาน สังคมสงเคราะห์
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการปรับปรุ งคุณภาพ เพื่อเป็ นการปรับปรุ งและพัฒนา
ชีวิต เด็ก สตรี ผูพ้ ิการ ผูด้ อ้ ย คุณภาพชี วิตประชาชนในตาบล
โอกาสและ ผูส้ ูงอายุ
ขามทะเลสอ

2 โครงการส่งเสริ มสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน

เพื่อส่งเสริ มสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนในเขต อบต.
ขามทะเลสอ

3 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้น
ฐานขามทะเลสอ

เพื่อเป็ นการสารวจตรวจสอบ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในตาบล
เพื่อให้การดาเนิ นงานของศูนย์ฯ
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพลด
ปั ญหาครอบครัวแตกแยก
เพื่อเป็ นการช่วยเหลือราษฏรที่
ประสบปัญหาด้านที่อยูอ่ าศัยและ
ผูย้ ากไร้ในตาบล
เพื่อส่งเสริ มและพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว ให้คุณภาพชีวิตที่ดี

4 โครงการสนับสนุนศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน
อบต.ขามทะเลสอ
5 โครงการก่อสร้างซ่อมแซม
ที่อยูอ่ าศัยให้กบั ประชาชน
ผูย้ ากไร้และด้อยโอกาส
6 โครงการรณรงค์และส่ง
เสริ มครอบครัวอบอุ่น

2570
(บาท)

ตัวชี วดั
(KPI)

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ดาเนินการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว
เด็กสตรี โอกาสและผูส้ ู งอายุ ซ่อมแซมที่
อยูอ่ าศัย รวมถึงการฝึ กอบรมให้ ความรู ้
หรื อจัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ หรื อกิจกรรมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องฯลฯ
เพื่อส่งเสริ มสนับสนุนการก่อตั้งสวัสดิการ
ชุมชุนในพื้นที่ อบต.ขามทะเลสอ เช่น
ส่ งเสริ มการออม ต่างๆโดยยึดหลัก รัฐ 1
ประชาชน 1ส่วน ส่ วน อปท. 1 ส่วน ฯลฯ
ดาเนินการจัดอบรมผูจ้ ดั เก็บข้อมูลพื้นฐาน
และผูบ้ นั ทึกข้อมูลทั้ง 9 หมู่บา้ น

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของผูเ้ ข้า
ร่ วมโครงการ

เด็ก สตรี ผูพ้ ิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส
และผูส้ ู งอายุมีคุณภาพชี วิตที่ดี
ขึ้น

พช.อบต.
ขามทะเลสอ

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000 ร้อยละของผูเ้ ข้า
ร่ วมโครงการ

มีกองทุนสวัสดิการชุมชน ใน
พื้น อบต.ขามทะเลสอ

พช.อบต.
ขามทะเลสอ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ร้อยละของผูเ้ ข้า
ร่ วมโครงการ

พช.อบต.
ขามทะเลสอ

สนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์พฒั นา
ครอบครัวในชุมชน ในพื้นที่

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ร้อยละของผูเ้ ข้า
ร่ วมโครงการ

9 หมู่บา้ น

100,000

100,000 ร้อยละของผูเ้ ข้า
ร่ วมโครงการ

เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งและ
พัฒนาคุณภาพชี วิตของ
ประชาชน
การดาเนิ นงานของศูนย์ ฯเป็ น
ไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพลด
ปั ญหาขัดแย้งในครอบครัว
เป็ นการช่วยประชาชนผูป้ ระสบ
ด้านที่อยูอ่ าศัยและผูด้ อ้ ยโอกาส

ชุมชนในพื้นที่เขต อบต.ทั้ง 9 หมู่บา้ น

20,000

20,000 ร้อยละของผูเ้ ข้า
ร่ วมโครงการ

สถานบันครอบครัวมีคุณภาพ
ชี วิตที่ดีและมีความอบอุ่น

พช.อบต.
ขามทะเลสอ

100,000

20,000

100,000

20,000

100,000

20,000

พช.อบต.
ขามทะเลสอ
พช.อบต.
ขามทะเลสอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2565-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 3 เสริ มสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริ หารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสู ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มาที่ 2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วิต
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทื 3 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีและอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
แผนงาน สังคมสงเคราะห์
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ครั้ง / ปี
100,000 100,000 100,000 100,000
7 โครงการส่งเสริ มกิจกรรม เพื่ออนุรักษ์ประเพณี และวัฒน
วันผูส้ ูงอายุและวันครอบครัว ธรรมวันสงกรานต์ วันผูส้ ู งอายุ
และครอบครัว
8 โครงการปรุ งปรุ งและพัฒนา เพื่อเป็ นการปรับปรุ งและพัฒนา
สถานที่เพื่ออานวยความ
สถานที่ต่างๆ ให้เอื้ออานวยความ
สะดวกแก่ผพู้ ิการ
สะดวกแก่ผพู้ ิการที่มาติดต่อ
สถานที่ราชการ
9 โครงการสนับสนุนด้านการ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการพัฒนา
พัฒนาสตรี และครอบครัว
งานด้านสตรี และกิจกรรม
ครอบครัว
10 โครงการอบต.ขามทะเลสอ เพื่อเป็ นการเยีย่ มเยือนและช่วย
เยีย่ มบ้านผูพ้ ิการผูด้ อ้ ย
เหลือกลุ่มผุพ้ ิการผูด้ อ้ ยโอกาสอีก
โอกาสและประเมินสุขภาพ ทั้งเป็ นการตรวจสุขภาพประจาปี
11 โครงการก่อตั้งชมรมผูส้ ูง
เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของผูส้ ูง
อายุภายในหมู่บา้ นและตาบล อายุและมีกิจกรรมร่ วมกัน
12 โครงการเข้าวัดฟังธรรมและ เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนให้ผู ้
พาผูส้ ูงอายุศึกษาดูงานนอก สู งอายุทากิจกรรมร่ วมกัน
สถานที่

สถานที่ราชการ และห้องน้ าสาธารณะ

100,000

100,000

100,000

100,000

ทั้ง 9 หมู่บา้ น

50,000

50,000

50,000

50,000

ทั้ง 9 หมู่บา้ น

50,000

50,000

50,000

50,000

ทั้ง 9 หมู่บา้ น

-

-

45,000

40,000

-

-

ผูส้ ู งอายุในตาบลขามทะเลสอ

80,000

ตัวชี วดั
(KPI)

2570
(บาท)
100,000 ร้อยละของผูเ้ ข้า
ร่ วมโครงการ

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนเข้าร่ วมกิจกรรม
อนุรักษ์ประเพณี ไทยวันสง
กรานต์ วันผูส้ ู งอายุและ
วันครอบครัว
100,000 ร้อยละของผูพ้ ิการ ผูพ้ ิการได้รับความสะดวกสบาย
ที่ได้รับความ
ในการติดต่อราชการ
สะดวก
50,000 ร้อยละของสตรี ที่ งานด้านสตรี และกิจกรรมครอบ
เข้าร่ วมโครงการ ครัวได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่ อง
50,000 ร้อยละของผูพ้ ิการ กลุ่มเป้ าหมายได้รับการดูแล
ที่เข้าร่ วมโครงการ อย่างทัว่ ถึง
-

ร้อยละสมาชิกของ ผูส้ ู งอายุได้ทากิจกรรมร่ วมกัน
ชมรม
80,000 ร้อยละของผูเ้ ข้า ผูส้ ู งอายุได้ทากิจกรรมร่ วมกัน
ร่ วมโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
พช.อบต.
ขามทะเลสอ

พช.อบต.

พช.อบต.

พช.อบต.

พช.อบต.
พช.อบต.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2565-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 3 เสริ มสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริ หารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสู ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มาที่ 2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วิต
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทื 3 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีและอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
แผนงาน สังคมสงเคราะห์
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13 โครงการช่วยเหลือเงิน
เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผปู้ ่ วย
ทั้ง 9 หมู่บา้ น
50,000
80,000 80,000
80,000
สงเคราะห์ผปู้ ่ วยเอดส์
เอดส์ในเขตพื้นที่ อบต.ขามทะ
เลสอ
14 โครงการอบรมให้ความรู้
การดูแลรักษาสุขภาพของผู้
สูงอายุ
15 โครงการจัดสวัสดิการ
สงเคราะห์แก่ผดู้ อ้ ยโอกาส
และผูต้ กเกณฑ์ จปฐ.
16 โครงการส่งเสริ มสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุท้งั ทางร่ างกาย
และจิตใจ
17 โครงการแก้ไขปัญหาในด้าน
อาชญากรรม โรคเอดส์
การละเมิดสิ ทธิเด็กและสตรี
การพนัน การขยายตัวของ
ธุรกิจบริ การทางเพศ

เพื่อให้ผสู้ ู งอายุได้มีความรู ้ใน
การดูแลรักษาสุขภาพ ทั้งร่ างกาย
และจิตใจ
เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผูด้ อ้ ย
โอกาสและผูต้ กเกณฑ์ จปฐ.ภาย
ในเขต อบต.ขามทะเลสอ
เพื่อส่งเสริ มสุขภาพทั้งทางด้าน
ร่ างกายและจิตใจ

ทั้ง 9 หมู่บา้ น

30,000

ทั้ง 9 หมู่บา้ น

70,000

ทั้ง 9 หมู่บา้ น

20,000

เพื่อเป็ นการแก้ไขปัญหาสังคม
ในด้านต่าง ๆ

สนับสนุนการแก้ไขปญหาสังคมในด้าน
ต่างๆอาทิอาชญากรรม ,โรคเอดส์, การละ
เมิดสิ ทธิ เด็กและสตรี ,การพนัน, การขยาย
ตัวของธุรกิจบริ การทางเพศ ทั้ง 9 หมู่บา้ น

100,000 100,000

20,000

100,000

50,000

20,000

100,000

50,000

100,000

20,000

ตัวชี วดั
(KPI)

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

2570
(บาท)
80,000 ร้อยละของผูท้ ี่ได้ ผูป้ ่ วยเอสด์ได้รับการช่วยเหลือ
รับการสงเคราะห์ และดูแลจากทางภาครัฐ
20,000 ร้อยละของผูเ้ ข้า
ร่ วมโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
พช.อบต.

ผูส้ ู งอายุได้มีความรู ้ในการดู
แลรักษาสุ ขภาพ ทั้งร่ างกายและ
จิตใจ
100,000 100,000 ร้อยละของผูท้ ี่ตก ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูต้ กเกณฑ์
เกณฑ์จปฐ.ที่ได้ จปฐ.ภายในเขต อบต.ขามทะ
รับการสงเคราะห์ เลสอ ได้รับการดูแลจากภาครัฐ
50,000 50,000 ร้อยละของผูเ้ ข้า ผูส้ ู งอายุในพื้นที่มีสุขภาพกาย
ร่ วมโครงการ
และจิตใจที่ดีข้ นั

พช.อบต.

100,000

พช.อบต.

100,000 ร้อยละของผูเ้ ข้า
ร่ วมโครงการ

ปั ญหาด้านสังคมในตาบล
ลดลงและกลุ่มเป้ าหมายได้รับ
ช่วยเหลือ

พช.อบต.

พช.อบต.
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ที่
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2565-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 3 เสริ มสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริ หารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสู ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มาที่ 2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วิต
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทื 3 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีและอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
แผนงาน สังคมสงเคราะห์
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการส่งเสริ มและสนับ เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนให้
ทั้ง 9 หมู่บา้ น
50,000
50,000
50,000
50,000
สนุนการสร้างความปรอง
คนในชุมชน สร้างความรู ้รัก
ดองและสมานฉันท์ของคน สามัคคีของคนในชุมชนกิจกรรม
ในชาติ
อันเป็ นการพิทกั ษ์ไว้ซ่ ึงชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ชี้แจง
ทาความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติ
และจิตสานึ กที่ดีงามในการอยู่
ด้วยกันอย่างสมานฉันท์
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผูส้ ูง เพื่อจ่ายเป็ นเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุที่ ผูส้ ู งอายุในเขต อบต.ขามทะเลสอ
6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
อายุ
มีอายุ ตั้งแต่ 60 ปี บริ บูรณ์ ที่
มีคถุณสมบัติครบถ้วนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผูส้ ู งอายุขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้
เพื่อจ่ายเป็ นเงินสวัสดิการเบี้ยยัง ผูพ้ ิการในเขต อบต.ขามทะเลสอ
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
พิการ
ชีพความพิการที่มีสิทธิตามหลัก
เกณฑ์ที่กาหนด

2570
(บาท)
50,000

ตัวชี วดั
(KPI)
ร้อยละของผูเ้ ข้า
ร่ วมโครงการ

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
คนในหมู่บา้ น ทั้ง 9 หมู่บา้ น มี
ความรักสามัคี ซึ่ งเป็ นการ
พิทกั ษ์ใว้ซ่ ึ งชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์

6,000,000 ร้อยละความพึง
พอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 60

ผูส้ ู งอายุที่มีอาชี พ ตั้งแต่ 60 ปี
บริ บูรณ์ ได้รับเบี้ยยังชี พผูส้ ู งอายุ

1,500,000 ร้อยละความพึง
พอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 60

ผูพ้ ิการได้รับเบี้ยยังชี พผูพ้ ิการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
พช.อบต.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2565-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 3 เสริ มสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริ หารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสู ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มาที่ 2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วิต
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทื 3 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีและอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
แผนงาน สังคมสงเคราะห์
งบประมาณและที่มา
ตัวชี วดั
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
21 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผูป้ ่ วย เพื่อจ่ายเป็ นเงินสวัสดิการเบี้ยยัง ผูป้ ่ วยเอสด์ ในเขต อบต.ขามทะเลสอ
100,000
100,000 100,000
100,000 100,000 ร้อยละความพึง
เอสด์
ชีพผูป้ ่ วยเอสด์ที่มีสิทธิตามหลัก
พอใจไม่นอ้ ยกว่า
เกณฑ์ที่กาหนด
ร้อยละ 60
รวม...............21..............โครงการ
8,670,000 8,710,000 8,755,000 8,790,000 8,790,000

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผูป้ ่ วยเอสด์ได้รับเบี้ยยังชี พ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 3 เสริ มสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริ หารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสู ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทื 3 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีและอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการงานกีฬา
และนันทนาการ

เพื่อให้เด็กเยาวชนหันมาออก
กาลังกายใส่ ใจสุ ขภาพและห่าง
ไกลจากสิ่ งเสพติด

2 โครงการก่อสร้างศูนย์ออก
กาลังกายหมู่ที่ 6

เพื่อให้เด็กเยาวชนหันมาออก
กาลังกายใส่ ใจสุ ขภาพและ
ห่างไกลจากสิ่ งเสพติด

3 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์
การออกกาลังกายประจา
ตาบล

เพื่อให้เยาวชน ประชาชน หัน
มาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลจากสิ่ งเสพติด

4 สนามกีฬาโครงการติดตั้งไฟ
สปอร์ตไลน์โรงเรี ยน
โคกแฝก ม.5
5 โครงการติดตั้งไฟสปอร์ไลน์

เพื่อให้ เยาวชนประชาชนและ
กลุ่มออกกาลังกายต่างในตาบล
หันมาออกกาลังกาย
เพื่อให้ เยาวชนประชาชนและ

สนามกีฬายิม้ กระแสร์พิทกั ษ์ กลุ่มออกกาลังกายต่างในตาบล
หันมาออกกาลังกาย

ส่ งเสริ มการแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บา้ น/
ตาบลหรื อจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ดาเนิ น
การแข่งขันกีฬาระดับหมู่บา้ น/ตาบลสนับ
สนุนกลุ่มเยาวชน
ดาเนินการ ก่อสร้างอาคารขนาด 5.00 X
16 เมตร สู ง 5.50 เมตรพื้นที่ 80 ตารางเมตร
พร้อมเครื่ องออกกาลังกาย 8 ชนิ ด
(ตามแบบอบต.กาหนด)
ดาเนินการ จัดหาอุปกรณ์การออกกาลังกาย
เช่น ลูกฟุตซอล ตาข่าย อุปกรณ์ฟิตเน็ต ฯลฯ
ดาเนินการ ปั กเสาไฟฟ้า จานวน 4 ต้น พร้อม
ติดตั้งไฟสปอร์ตไลน์ จานวน 4 จุด (ตามแบบ
อบต.กาหนด)
ดาเนินการ ปั กเสาไฟฟ้า จานวน 4 ต้น พร้อม
ติดตั้งไฟสปอร์ตไลน์ จานวน 4 จุด (ตาม
แบบ อบต.กาหนด)

400,000 400,000

20,000

100,000

2570
(บาท)

ตัวชี วดั
(KPI)

400,000

400,000

400,000 ร้อยละของผูเ้ ข้า
ร่ วมโครงการ

-

-

200,000

200,000

100,000

100,000

100,000

50,000

50,000 50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เด็ก เยาวชนมีสุขภาพร่ างกาย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง ห่ างไกล
จากสิ่ งเสพติด

ส่ วน
การศึกษา

ร้อยละของผูเ้ ข้า เด็ก เยาวชนมีสุขภาพร่ างกาย
ใช้ศูนย์ฯ
ที่สมบูรณ์แข็งแรง ห่ างไกล
จากสิ่ งเสพติด

กองช่าง
อบต.

100,000 ร้อยละของผูอ้ อก เด็ก เยาวชนมีสุขภาพร่ างกาย
กาลังกาย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง ห่ างไกล
จากสิ่ งเสพติด

ส่ วน
การศึกษา

50,000 ร้อยละของผูอ้ อก เด็ก เยาวชนมีสุขภาพร่ างกาย
กาลังกาย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง ห่ างไกล
จากสิ่ งเสพติด
50,000 ร้อยละของผูอ้ อก เด็ก เยาวชนมีสุขภาพร่ างกาย
กาลังกาย

ที่สมบูรณ์แข็งแรง ห่ างไกล
จากสิ่ งเสพติด

กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 3 เสริ มสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริ หารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสู ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทื 3 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีและอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ดาเนินการ ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
6 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพื่อให้เด็กเยาวชนประชาชน
200,000
200,000
100,000 200,000
เอนกประสงค์สวนสาธารณะ หันมาออกกาลังกายและใชเวลา 4 ชนิ ด กีฬาใน 1สนาม(ตามแบบมาตรฐาน
รื่ นรมย์ หมู่ที่ 6
ว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ลานกีฬาเอนกประสงค์ระดับชุมชน - ตาบล
กรมโยธาธิ การและผังเมือง)
7 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ขามทะเลสอ

เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
อบต.ขามทะเลสอ ทั้ง 2 ศูนย์

8 โครงการอุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาของส่วนราชการใน
อาเภอขามทะเลสอ
9 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
ออกกาลังกายประจาหมู่บา้ น
ม. 1

เพื่อเป็ นการสนุนการแข่งขันกีฬา 1ครั้ง/ปี
และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ วนราชการในอาเภอขามทะเลสอ
เพื่อเป็ นสถานที่พบปะและออก ดาเนินการ ก่อสร้างอาคาร คสล. ขนาด
กาลังกายของคนในชุมชน
5.00 ม. X 16.00 ม. สูง 5.00 ม. พร้อม
เครื่ องอุปกรณ์ ออกกาลังภายใน (ตามแบบ
อบต.กาหนด)
เพื่อเป็ นสถานที่พบปะและออก ก่อสร้างลานกีฬาและเครื่ องออกกาลังกาย
กาลังกายของคนในชุมชน
จานวน1 แห่ ง

10 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
และเครื่ องออกกาลังกาย
ประจาหมู่บา้ น
รวม...............10..............โครงการ

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กอบต.ขามทะเลสอ
ทั้ง2 ศูนย์

20,000

20,000

20,000

20,000

30,000

30,000

30,000

30,000

300,000

-

300,000

-

ตัวชี วดั
(KPI)

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

2570
(บาท)
200,000 ร้อยละของผูอ้ อก เด็ก เยาวชนมีสุขภาพร่ างกาย
กาลังกาย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง ห่ างไกล
จากสิ่ งเสพติด
20,000 ร้อยละของผูเ้ ข้า
ร่ วมโครงการ

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์
ผูป้ กครอง ครู ผดู้ ูแลเด็กได้เข้า
ร่ วมการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนา
กล้ามเนื้อส่ วนต่าง ๆ ได้เหมาะ
สมกับวัย
30,000 ร้อยละของผูเ้ ข้า เกิดความสมัครสมานสามัคคี
ร่ วมโครงการ
กันในส่ วนราชการอาเภอขาม
ทะเลสอ
ร้อยละของผูอ้ อก เด็ก เยาวชนและประชาชนหัน
กาลังกาย
มาออกกาลังกายใส่ ใจในสุ ข

ภาพ
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของผูอ้ อก เด็ก เยาวชนและประชาชนหัน
กาลังกาย
มาออกกาลังกายใส่ ใจในสุ ข
ภาพ
1,370,000 1,050,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

ส่ วน
การศึกษา

ทุกส่ วน

ราชการ
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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ที่
1

2

3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ยุทธศาสตร์จงั หวัดนครราชสี มา ที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็ นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับสังคม ให้เป็ นเมืองหน้าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีและอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา
ตัวชี วดั
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการป้องกันระงับโรค เพื่อเป็ นการป้ องกันระงับโรค
การฝึ กอบรม ประชาสัมพันธ์ หรื อจัดซื้ อ
100,000
100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของหมู่บา้ น
ติดต่อและไม่ติดต่อ
ติดต่อและไม่ติดต่อในพื้นที่
วัสดุ อุปกรณ์ เช่นวัคซีนป้องกันโรคพิษ
ที่เข้าร่ วมโครงการ
สุ นขั บ้า,การทาหมันสุ นขั และการควบคุม
ป้ องกันโรคไข้เลือดออก เช่นทรายอะเบท,
น้ ายาเคมี,น้ ายาพ่นหมอกควัน พัฒนาหรื อ
ปรับปรุ งสถานที่เสี่ ยงต่อ โรคไข้เลือดออก
หรื อกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯทั้ง 9
หมู่บา้ น
โครงการสนับสนุนหลัก
เพื่อส่งเสริ มสนับสนุนให้ประชา สนับสนุนการดาเนินการกองทุนหลัก
100,000
100,000 100,000
100,000 100,000 ร้อยละของหมู่บา้ น
ประกันสุขภาพแห่งชาติ
ชนในพื้นที่มีสุขภาพร่ างกายที่
ประกันสุขภาพแห่ งชาติ อบต.ขามทะเลสอ
ที่เข้าร่ วมโครงการ
(สปสช)
แข็งแรงหางไกลจากโรคภัย
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
40,000
40,000
40,000
40,000 40,000 ร้อยละของผูป้ ่ วย
เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ ระบาด สุ นขั และแมว ในเขตอบต.ขามทะเลสอ
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนขั บ้า ของโรคพิษสุ นขั บ้า สู่ คน
วัได้รับคซีนป้ องกันโรคพิษสุ นขั ทั้ง 9 หมู่
โรคพิษสุ นขั บ้า
ตามพระปณิ ธานศาสตราจารย์
ลดลง

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีสุขภาพร่ างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง ห่ างไกล
โรคภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

ประชาชนมีสุขภาพร่ างกาย
หางไกลจากโรคภัย

พช.อบต.

ปั ญหาการแพร่ ระบาดของ
โรคพิษสุ นขั บ้า สู่คน ลดลง

สานัก
ปลัด

ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ยุทธศาสตร์จงั หวัดนครราชสี มา ที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็ นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับสังคม ให้เป็ นเมืองหน้าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีและอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา
ตัวชี วดั
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการสนับสนุนกองทุน เพื่อส่งเสริ มสนับสนุนให้ประชา ดาเนินการสนับสนุนกองทุนสนับสนุนการ
50,000
50,000 50,000
50,000 50,000 ร้อยละของหมู่บา้ น
สนับสนุนการสร้างเสริ ม
ชนในพื้นที่มีสุขภาพร่ างกายที่
สร้างเสริ มสุ ขภาพ(สสส)
ที่เข้าร่ วมโครงการ
สุขภาพ(สสส)
แข็งแรงหางไกลจากโรคภัย
.
5 โครงการป้องกันการแพร่
เพื่อเป็ นการป้ องกันและระงับโรค การฝึ กอบรม ประชาสัมพันธ์ หรื อจัดซื้ อ
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000 ร้อยละของหมู่บา้ น
ระบาดโรคไขเลือดออก
ไขเลือดออก ในพื้นที่ อบต.ขาม วัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันโรคไข้เลือด
ที่เข้าร่ วมโครงการ
ทะเลสอ
ออกเช่นทรายอะเบท,น้ ายาเคมี,น้ ายาพ่น
หมอกควัน น้ ามันเบนซีน น้ ามันดีเซล หรื อ
กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน
โรคไข้เลือดออกฯลฯทั้ง 9 หมู่บา้ น
6 โครงการรณรงค์ควบคุมและ เพื่อสร้างความเข้าใจตระหนัก
กาจัดแหล่งเพะพันธุ์ ลูกน้ า ยุงลาย ทั้ง
50,000
50,000 50,000
50,000 50,000 ร้อยละของหมู่บา้ น
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ถึงความสาคัญในการควบคุม
9 หมู่บา้ น
ที่เข้าร่ วมโครงการ
และป้องกันโรคไข้เลือดออก
7 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดีสร้างความ สุ นขั และแมว ทั้ง 9 หมู่บา้ นได้รับวัคซีน
30,000
30,000 30,000
30,000 30,000 ร้อยละของผูป้ ่ วย
พิษสุนขั บ้า
รู ้ความเข้าใจให้ประชาชนในการ ป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าและยาคุมกาเนิ ด
โรคพิษสุ นขั บ้า
ควบคุมป้องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
ลดลง
ประชาชน ทั้ง 9 หมู่บา้ น มีจิตสานึ กที่ดี
และร่ วมรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตน
8 โครงการส่งเสริ มสุขภาพ
เพื่อให้คนในตาบลมีสุขภาพ
การฝึ กอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรื อ
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผูเ้ ข้า
พลานามัยที่สมบูรณื แข็งแรงและ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่ งเสริ ม
ร่ วมโครงการ
ใส่ ใจในสุ ขภาพ
สุ ขภาพ
รวม...............8..............โครงการ
540,000
540,000 540,000
540,000 540,000

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพ
ร่ างกายที่แข็งแรงหางไกลจาก
โรคภัย
ผูป้ ่ วยโรคไขเลือดออกในพื้นที่
อบต.ขามทะเลสอ ลดลง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
พช.อบต.

ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจ
สานักปลัด
ตระหนักในการควบคุมและ
ป้ องกันโรคไข้เลือดออก
ประชาชนมีจิตสานึ กที่ดีดูแล
สานักปลัด
เอาใจใส่ สตั ว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี
ตระหนักในการควบคุมป้องกัน
โรคพิษสุ นขั บ้า
เด็กเยาวชนและประชาชนหันมา
สานัก
ออกกาลังกายใส่ ใจในสุ ขภาพ
ปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ยุทธศาสตร์จงั หวัดนครราชสี มา ที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็ นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับสังคม ให้เป็ นเมืองหน้าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีและอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อป้องกันและแก้ไขปั ญหา
ดาเนินการ บาบัด ฟื้ นฟูผตู ้ ิด ผูเ้ สพยาเสพติด
100,000 100,000 100,000 100,000
ปัญหายาเสพติด
ยาเสพติดในพื้นที่
อบรมเครื อข่ายต่อต้านยาเสพติด,กลุ่มเด็ก
เยาวชนหรื อจัดซื้ อวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ เช่นน้ ายา
ตรวจปั สสาวะ ป้ ายประชาสัมพันธ์ เอกสาร
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ รวมทั้งสนับ
สนุนงานกิจการของศูนย์ต่อสู ้เพื่อเอาชนะยา
เสพติด(ศตส.อบต.ขามทะเลสอ)และ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2 โครงการเสริ มสร้างเครื อ
เพื่อเสริ มสร้างสนับสนุนให้
ประชาชน ทั้ง9หมู่บา้ น มีความรู้ความเข้าใจ
30,000 30,000
30,000
30,000
ข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหา ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการควบคุมป้ องกันและก้ไขปัญหา
ยาเสพติดตาบลขามทะเลสอ ในการควบคุมป้ องกันและแก้ไข ยาเสพติด
ปั ญหายาเสพติด
3 โครงการจัดซื้อชุดทบสอบ เพื่อจัดหาชุดตรวจค้นหาและให้ กลุ่มบุคลที่มีความเสี ยงต่อสารเสพติดและ
20,000 20,000
20,000
20,000
เพื่อตรวจหาสารเสพติด
ความช่วยเหลือผูเ้ สพ ผูต้ ิดยาเสพ กลุ่มผูเ้ คยเสพยาเสพติดในปัสสาวะ
ติดเข้สู่ระบบการบาบัด
รวม...............3..............โครงการ
150,000
150,000 150,000 150,000

ตัวชี วดั
(KPI)

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

2570
(บาท)
100,000 ร้อยละของหมู่บา้ น พื้นที่ อบต.ขามทะเลสอ
ที่ปลอดยาเสพติด ปลอดจากปั ญหายาเสพติด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

30,000 ร้อยละของหมู่บา้ น ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจ
ที่ปลอดยาเสพติด ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ยาเสพติด

สานักปลัด

20,000 ร้อยละของหมู่บา้ น ค้นพบผูเ้ สพ/ผูต้ ิดยาเสพติด
ที่ปลอดยาเสพติด ได้รับความช่วยเหลือเข้าสู่ การ
บาบัดฟื้ นฟูโดยสมัครใจ
150,000

สานักปลัด
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการเอง

ที่
1

2

3

4

5

องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ ๒ ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีและอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรฒ และนันทนาการ
งบประมาณและที่มา
ตัวชี วดั
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการส่งเสริ มสนับสนุน เพื่อสงเสริ มสนับสนุนให้
ประชาชน ทั้ง 9 หมู่บา้ น
50,000
50,000 50,000
50,000 50,000 ประชาชนพึงพอใจ
ประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา ประชาชน เข้ามามีส่วนร่ วมใน
ร้อยละ 50
การสื บทอด ประเพณี วฒั นธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น
โครงการส่งเสริ มสนับสนุน เพื่อสงเสริ มสนับสนุนให้
ประชาชน ทั้ง 9 หมู่บา้ น
40,000
40,000 40,000
40,000 40,000 ประชาชนพึงพอใจ
ประเพณี ลอยกระทง
ประชาชน เข้ามามีส่วนร่ วมใน
ร้อยละ 50
การสื บทอด ประเพณี วฒั นธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น
โครงการส่งเสริ มสนับสนุน เพื่อสงเสริ มสนับสนุนให้
ประชาชน ทั้ง 9 หมู่บา้ น
30,000
30,000
30,000
30,000 30,000 ประชาชนพึงพอใจ
งานบวงสรวงท้าวสุรนารี
ประชาชน เข้ามามีส่วนร่ วมใน
ร้อยละ 50
การสื บทอด ประเพณี วฒั นธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น
โครงการวันสงการต์ อบต. เพื่อสงเสริ มสนับสนุนให้
ประชาชน ทั้ง 9 หมู่บา้ น
200,000
200,000 200,000
200,000 200,000 ประชาชนพึงพอใจ
ขามทะเลสอ
ประชาชน เข้ามามีส่วนร่ วมใน
ร้อยละ 50
การสื บทอด ประเพณี วฒั นธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น
โครงการส่งเสริ มสนับสนุน เพื่อสงเสริ มสนับสนุนให้
ประชาชน ทั้ง 9 หมู่บา้ น
60,000
60,000
60,000
60,000 60,000 ประชาชนพึงพอใจ
วันผูส้ ูงอายุ และ วันครอบ ประชาชน เข้ามามีส่วนร่ วมใน
ร้อยละ 50
ครัวแห่งชาติ
การสื บทอด ประเพณี วฒั นธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น

รวม 5 โครงการ

380,000

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีสวนร่ วมในการ
สื บสาน ประเพณี วัฒนธรรม
ของท้องถิ่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ส่ วน
การศึกษา

ประชาชนมีสวนร่ วมในการ
สื บสาน ประเพณี วัฒนธรรม
ของท้องถิ่น

ส่ วน
การศึกษา

ประชาชนมีสวนร่ วมในการ
สื บสาน ประเพณี วัฒนธรรม
ของท้องถิ่น

ส่ วน
การศึกษา

ประชาชนมีสวนร่ วมในการ
สื บสาน ประเพณี วัฒนธรรม
ของท้องถิ่น

ส่ วน
การศึกษา

ประชาชนมีสวนร่ วมในการ
สื บสาน ประเพณี วัฒนธรรม
ของท้องถิ่น

ส่ วน
การศึกษา

380,000 380,000 380,000 380,000
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา

ที่
6

7

8

9

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ ๒ ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีและอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งบประมาณและที่มา
ตัวชี วดั
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการปกป้องสถาบัน
เพื่อส่งเสริ มสนับสนุนให้คนใน ประชาชน ทั้ง 9 หมู่บา้ น
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000 ประชาชนพึงพอใจ
สาคัญของชาตื
ชุมชนเกิดความรัก ความภาค
ร้อยละ 50
ภูมิใจ ในการปกป้ องสถาบัน
สาคัญของชาติ
โครงการจัดงานเฉลิมพระ เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจ
ทั้ง 9 หมู่บา้ น
100,000
100,000 100,000
100,000 100,000 ประชาชนพึงพอใจ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ กรรม จัดซื้อวัสดุ ครุ ภณั ฑ์
ร้อยละ 50
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทร ประชาสัมพันธ์เชิ ญชวน และ
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร อานวยความสะดวกให้กบั ประชา
เกล้าเจ้าอยูห่ พั ระปรเมนทร ชนเพื่อมาร่ วมงานรัฐพิธี และ
รามาธิและ วงศานุวงศ์ และ พระราชพิธี ต่างๆ
งานรัฐพิธี พระราชพิธีต่างๆ
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ เพื่อสงเสริ มสนับสนุนให้ประ
ประชาชน ทั้ง 9 หมู่บา้ น
60,000
60,000
60,000
60,000 60,000 ประชาชนพึงพอ
ชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ชาชนได้แสดงออกถึงความจงรัก
ใจ ร้อยละ 50
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ ภัคดีต่อสภาบันหลักของชาติ
พระบรมราชินี
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชาชน ทั้ง 9 หมู่บา้ น
60,000
60,000
60,000
60,000 60,000 ประชาชนพึงพอใจ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรม กิจกรรม จัดซื้อวัสดุ ครุ ภณั ฑ์
ร้อยละ 50
ราชชนนีพนั ปี หลวงและ
ประชาสัมพันธ์เชิ ญชวน และ
วันแม่แห่งชาติ
อานวยความสะดวกให้กบั ประชา
ชนเพื่อมาร่ วมงานรัฐพิธี และ
พระราชพิธี ต่างๆ

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
คนในชุมชนเกิดความรัก ความ
ภาคภูมิใจ ในการปกป้ องสถา
บันสาคัญของชาติ
ประชาชนได้แสดงออกถึงความ
จงรักภัคดีต่อพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิ บดีศรี สิน
ทรมหาวชิ ราลงกรณฯ พระวชิ ร
เกล้าเจ้าอยูห่ วั และพระบรม
วงศานุวงศ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

ประชาชนได้แสดงออกถึงความ สานักปลัด
จงรักภัคดีต่อสภาบันหลักของ
ชาติ
ประชาชนได้แสดงออกถึงความ สานักปลัด
จงรักภัคดีต่อสมเด็จพระบรม
ราชชนนี พนั ปี หลวงและวันแม่
แห่ งชาติ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา

ที่
10

11

12

13

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ ๒ ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีและอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งบประมาณและที่มา
ตัวชี วดั
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการจัดงานวันปิ ยะ
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชาชน ทั้ง 9 หมู่บา้ น
50,000
50,000
50,000
50,000 50,000 ประชาชนพึงพอ
มหาราช
กิจกรรม จัดซื้อวัสดุ ครุ ภณั ฑ์
ใจ ร้อยละ 50
ประชาสัมพันธ์เชิ ญชวน และ
อานวยความสะดวกให้กบั ประชา
ชนเพื่อมาร่ วมงานรัฐพิธี และ
พระราชพิธี ต่างๆ
โครงการจัดงานวันคล้ายวัน เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจ
ประชาชน ทั้ง 9 หมู่บา้ น
60,000
60,000
60000
60,000 60,000 ประชาชนพึงพอ
พระบรมราชสมภพของพระ กรรม จัดซื้อวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ ประ
ใจ ร้อยละ 50
บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ ชาสัมพันธ์เชิญชวน และอานวย
เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชม ความสะดวกให้กบั ประชาชนเพื่อ
หาราชบรมนาถบพิตร
มาร่ วมงานรัฐพิธี และพระราช
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พิธี ต่างๆ
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ เพื่อส่งเสริ มสนับสนุนให้ประชา ประชาชน ทั้ง 9 หมู่บา้ น
100,000
100,000 100,000
100,000 100,000 ประชาชนพึงพอ
ชนพรรษาพระบาทสมเด็จ ชนได้แสดงออกถึงความจงรัก
ใจ ร้อยละ 50
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรี ภัคดีต่อสภาบันหลักของชาติ
สิ นทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อส่งเสริ มสนับสนุนให้
ประชาชน ทั้ง 9 หมู่บา้ น
60,000
60,000
60,000
60,000 60,000 ประชาชนพึงพอ
และสนับสนุนโครงการอัน ประชาชนได้แสดงออกถึงความ
ใจ ร้อยละ 50
เนื่องมาจากพระราชดาริ
จงรักภัคดีต่อสภาบันหลักของชาติ

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนได้แสดงออกถึงความ สานักปลัด
จงรักภัคดีต่อสภาบันหลักของ
ชาติ

ประชาชนได้แสดงออกถึงความ สานักปลัด
จงรักภัคดีต่อสภาบันหลักของ
ชาติ

ประชาชนได้แสดงออกถึงความ สานักปลัด
จงรักภัคดีต่อสภาบันหลักของ
ชาติ

ประชาชนได้แสดงออกถึงความ สานักปลัด
จงรักภัคดีต่อสภาบันหลักของ
ชาติ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ ๒ ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีและอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งบประมาณและที่มา
ตัวชี วดั
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 โครงการจัดงานวันคล้ายวัน เพื่อส่งเสริ มสนับสนุนให้
ประชาชน ทั้ง 9 หมู่บา้ น
60,000
60,000
60,000
60,000 60,000 ประชาชนพึงพอ
สวรรคตของพระบาทสมเด็จ ประชาชนได้แสดงออกถึงความ
ใจ ร้อยละ 50
พระบรมชนกาธิเบศรมหา จงรักภัคดีต่อสภาบันหลักของชาติ
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตร
15 โครงการฝึ กอบรมชุดปฏิบตั ิ เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึ ก ประชาชนในเขต อบต.ขามทะเลสอ
300,000
300,000 300,000
300,000 300,000 ประชาชนพึงพอ
การจิตอาสาภัยพิบตั ิประจา อบรมจิตอาสาภัยพิบตั ิประจาองค์
ใจ ร้อยละ 50
องค์การบริ หารส่วนตาบล
การบริ หารส่วนตาบลขามทะเล
ขามทะเลสอ
สอ
รวม...............15..............โครงการ
1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนได้แสดงออกถึงความ สานักปลัด
จงรักภัคดีต่อสภาบันหลักของ
ชาติ

องค์การบริ หารส่ วนตาบลขาม
ทะเลสอ มีจานวน จิตอาสาภัย
พิบตั ิ

สานักปลัด
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ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาที่ 4
เสริมสร้ างความสามารถทางเศรษฐกิจ
และบรรเทาปัญหาความยากจน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 1 ส่ งเสริ ม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรู ปมูลค่าสู ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 1.ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชดาริ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที 4 เสริ มสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปั ญหาความยากจน
แผนงานสร้างความเข้มข็งของชุมชน
งบประมาณและที่มา
ตัวชี วดั
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการส่งเสริ มสนับสนุนการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนัก ทั้ง 9 หมู่บา้ น
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน
ดาเนินงานตามหลักปรัชญา
ถึงการดาเนินชี วิตและยึดหมัน่ ใน
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง
แนวพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียง
2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสร้าง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนัก ประชาชนทั้ง 9 หมู่บา้ น
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของหมู่บา้ นที่
รายได้
ถึงการดาเนินชี วิตและยึดหมัน่ ใน
เข้าร่ วมโครงการ
แนวพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียง
รวม................2.............โครงการ

150,000 150,000

150,000

150,000

150,000

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนในพื้นที่มีการดาเนิ น
ชี วิตตามแนวพระราชดาริ เศรษฐ
กิจพอเพียง
ประชาชนในพื้นที่มีการดาเนิ น
ชี วิตตามแนวพระราชดาริ เศรษฐ
กิจพอเพียงและมีรายได้เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
พ.ช.อบต.

พ.ช.อบต.

##

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นยุทธศาสตร์จงั หวัดนครราชสี มา ที่ 1. ส่ งเสริ ม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรู ปมูลค่าสู ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที 4 เสริ มสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปั ญหาความยากจน
แผนงานสร้างความเข้มข็งของชุมชน
งบประมาณและที่มา
ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
ตัวชี วดั
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
จะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการส่งเสริ มสนับสนุนกลุ่ม เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ประชาชน ดาเนิ นการในการฝึ กอบรม,ให้ความรู ้ใน
400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของกลุ่มอาชี พ ประชาชนมีคุณภาพชี วิต และ
อาชีพ
และกลุ่มต่าง ๆ มีรายได้เพียงพอ การส่งเสริ มสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เช่น
ที่ร่วมโครงการ
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
และมีคุณภาพชี วิตที่ดี
การทาสลักป้ายชื่ อ,ตัดเย็บเสื้ อผ้า,นวดฝ่ า
เท้ากลุ่มผูส้ ูงอายุ,กลุ่มแม่บา้ น,เลี้ยงปลาดุ
ก,ปลาสวยงาม,ส่งเสริ มกลุ่มปลูกส้มโอ
,ปุ๋ ยชีวภาพ /ลี้ยงปลาในกระชัง,กลุ่มหัตถ
กรรมพื้นบ้าน,ทาปุ๋ ยชี วภาพ,/กลุ่มไข่เค็ม
,กลุ่มผลิตน้ ายา,เลี้ยงสัตว์พ้นื บ้านล้างจาน
,กลุ่มปศุสตั ว์,กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ ,
กลุ่มเลี้ยงโค,กลุ่มปลูกผัก,กลุ่มเลี้ยงหมูอิน
ทรี ย(์ หมูหลุม),กลุ่มปลูกดาวเรื อง,นวด
แผนไทย,กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อซี เมนต์,กลุ่ม
ปุ๋ ยชีวภาพ,กลุ่มอาชี พทานา,ทาน้ าพริ ก,ทา
ขนม,กลุ่มเลี้ยงสัตว์,กลุ่มเลี้ยงปลากลุ่มอา
ชี พทางการเกษตรทานา,เลี้ยงปลา,กลุ่มทา
หมี่บา้ น(,กลุ่มเพาะเห็ด,กลุ่มทาดอกไม้
จันทร์ ฯลฯ ระดับหมู่บา้ น/ตาบลสนับสนุน
กิจกรรม หนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ หรื อแก้
ไขปัญหา หมู่บา้ นยากจน หรื อจัดซื้ อวัสดุ
อุปกรณ์ เพาะเห็ด,กลุ่มอิฐบล็อกประสาน,
กลุ่ม หรื อทัศนศึกษา ดูงาน ฯลฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
พช.อบต.
ขามทะเลสอ
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ที่
2

3

4
5

6

7

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นยุทธศาสตร์จงั หวัดนครราชสี มา ที่ 1. ส่ งเสริ ม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรู ปมูลค่าสู ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที 4 เสริ มสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปั ญหาความยากจน
แผนงานสร้างความเข้มข็งของชุมชน
งบประมาณและที่มา
ตัวชี วดั
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการส่งเสริ มการปลูกไผ่
เพื่อส่งเสริ มการปลูกพืชเพื่อใช้ใน ประชาชนในตาบลขามทะเลสอ ทั้ง 9
20,000 20,000 ร้อยละของผูเ้ ข้าร่ วม
หวานโดยน้อมนาหลักปรัญญา การบริ โภคและใช้ประโยชน์จาก หมู่บา้ น
โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนว ไม้ไผ่
ทางในการพัฒนาหมู่บา้ น
โครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ เพื่อส่งเสริ มให้เกษตรกรมีการรวม เกษตรกรผุป้ ลูกมันสาปะหลังทั้ง 9
50,000
ร้อยละของผูเ้ ข้าร่ วม
ปลูกมันสาปะหลัง อบต.ขามทะ ตัวกันผลิตมันสาปะหลังและเพิ่ม หมู่บา้ น
โครงการ
เลสอ
ผลผลิตมันสาปะหลัง
โครงการก่อสร้างลานตากข้าว เพื่อเป็ นการส่งเสริ มและพัฒนา ก่อสร้างลานตากข้าว คสล. กว้าง 40 ม.
100,000
300,000 300,000 ร้อยละของเกษตรกร
บริ เวณโรงสี ชุมชนม.6
คุณภาพด้านการเกษตรของเกษตร ยาว 80 ม.หนา 0.10 ม.
ที่ใช้ลานตากข้าว
โครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอด เพื่อเป็ นแหล่งถ่ายทอดและให้
ดาเนิ นการ ก่อสร้างอาคารโครงเหล็ก
100,000 100,000 ร้อยละของผูเ้ ข้าใช้
เทคโนโลยีการเกษตรประจา
ความรู ้แก่ประชาชนในด้านการ ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 15 ม. สูง 3.00
ศูนย์ฯ
ตาบล
ทาการเกษตร
ม. พื้นที่ใช้สอยไม่นอ้ ยกว่า 60 ตร.ม.
และสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ฯ
โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปั ญ กลุ่มอาชี พในเขต อบต. ทั้ง 9 หมู่บา้ น
900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละจานวนหมู่
ในพื้นที่ อบต.ขามทะเลสอ
หาสังคมและความยากจนของ
บ้านที่เข้าร่ วมโครง
ประชาชน
การ
โครงการแก้ไขปัญหาการว่าง เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้กลุ่มผูว้ า่ ง สนับสนุนการแก้ไขปั ญหาการว่างงาน
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผูเ้ ข้าร่ วม
งาน
งานมีอาชีพและรายได้
ในพื้นที่ ทั้ง 9 หมู่บา้ น
โครงการ

รวม................7.............โครงการ

1,450,000 1,350,000 1,400,000 1,770,000 1,770,000

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนในพื้นที่มีการปลูก
ไม้ไวใช้ประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
พช.อบต.

เกษตรกรมรการรวมกลุ่มและ
ปริ มาณมันสาปะหลังเพิ่มขึ้น

พช.อบต.

สิ นค้าการเกษตรมีคุณภาพและ
ได้ราคาที่เหมาะสม
เป็ นศูนย์ถ่ายทอดและให้ความ
รู ้ดา้ นการเกษตร

พช.อบต.

ประชาชนมีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน

พช.อบต.

สามารถแก้ไขปัญหาการว่าง
งานและเป็ นการสร้างงาน
สร้างรายได้ให้กบั ประชาชน
ในพื้นที่

พช.อบต.

อบต.

##

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ 5
การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้ านเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นยุทธศาสตร์ จงั หวัดนครราชสี มา ที่ 3 เสริ มสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริ หารจัดการภาครัฐ เพือ่ สังคมคุณภาพสูง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา อบจ.นครราชสีมา ที่5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การบริ หารราชการตามหลักการบริ หารบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งบประมาณและที่มา
ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
ตัวชีวดั
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หลัก
1 โครงการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร เพือ่ ให้ประชาชนได้รับผลการดาเนิน ดาเนินการจัดทาวารสาร ป้ายประชาสัมพันธ์
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชากร
ประชาชนรับรู ้ผลการดาเนินงาน สานัก
อบต.ขามทะเลสอ
งานและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ หรื อ ข่าวสารทางเว็บไซต์ อบต.หรื องานอื่นๆ
ในเขต อบต.ที่รับรู ้ขอ้ มูล ของอบต.ทาให้เกิดความโปร่ งใส ปลัด
อบต.
ที่เกี่ยวข้อง
ข่าวสาร
2 โครงการจัดซื้อวารสาร
เพือ่ ส่งเสริ มสนับสนุนให้ประชาชน ทั้ง 9 หมูบ่ า้ น
80,000 80,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของประชาชนที่ ประชาชน ไดัรับรู ้ขา่ วสาร และ สานัก
3 ค่ารับรอง

4 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา
5 โครงการพัฒนาประสิ ทธิภาพ
และส่งเสริ มการชาระภาษี
6 โครงการประชาสัมพันธ์การจัด
เก็บรายได้ของ อบต.ขามทะเล
สอ
7 โครงการจัดทาป้ายประชาสัม
พันธ์ภาษีของ อบต.ขามทะเล
สอ

ได้รับรู ้ขา่ วสาร วารสาร ต่างฯ
เพือ่ ใช้จ่ายเป็ นค่ารับรอง ของ อบต.
ขามทะเลสอ

เพือ่ ใช้จ่ายเป็ นค่ารับรอง ของ อบต.ขามทะเลสอ
เช่น ผูท้ ี่มาศึกษาดูงาน,การตอนรับคณะตรวจ
ราชการ นิเทศงานประชุมคณะกรรมการ ประชุม
หารื อข้อราชการต่างๆของ อบต.ขามทะเลสอฯลฯ
เพือ่ ใช้จ่ายเป็ นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวง
มาลา ในงานสาคัญต่างๆ
ผูช้ าระษี ประเภท ต่างๆ ของ อบต.ขามทะเลสอ

เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับงานสาคัญ
ต่างๆ
เพิอ่ เพิม่ ประสิ ทธภาพและส่งเสริ ม
การชาระภาษีตา่ งๆ
เพือ่ เป็ นการประชาสัมพันธ์การจัด ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบแนวทางในการ
เก็บภาษีโรงเรื อนและที่ดินและภาษี ดาเนินการจัดเก็บภาษี ของทาง อบต.ขามทะเลสอ
อื่นๆที่สามารถนาเนินการจัดเก็บ
ตามอานาจหน้าที่
เพือ่ ประชาสัมพันธ์กาหนดระยะ
จานวน 3 ป้าย
เวลาการยืน่ แบบชาระภาษี,
การจัดเก็บรายได้

รับรู ้ขา่ วสาร
50,000 ร้อยละของประชาชนที่
พึงพอใจในการบริ การ

ความรู ้ เทคนิกต่างๆ
สามารถให้บริ การประชาชน
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

ปลัด
สานัก
ปลัด

15,000 ร้อยละของประชาชนที่
พึงพอใจในการบริ การ
50,000 50,000
ร้อยละของรายได้
เพิม่ ขึ้น
30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน
ที่รับทราบการเก็บ
ภาษีใหม่

สามารถให้บริ การประชาชน
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ผูค้ า้ งการชาระภาษีลดลง

สานัก
ปลัด
กองคลัง

ประชาชนรับทราบการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรื อนและที่ดินและภาษี
อื่นๆที่สามารถนาเนินการจัด
เก็บตามอานาจหน้าที่
ประชาชนสามารถทาตามขั้น
ตอน อย่างถูกต้องและชาระ
ภาษีได้ตามกาหนดเวลา

กองคลัง

50,000

50,000

50,000

50,000

30,000

30,000

15,000

15,000

50,000

50,000

200,000

-

-

30,000

50,000

50,000

20,000

20,000

20,000 ร้อยละของประชาชนที่
พึงพอใจในการบริ การ

กองคลัง
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ที่
8

9
10
11

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นยุทธศาสตร์ จงั หวัดนครราชสี มา ที่ 3 เสริ มสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริ หารจัดการภาครัฐ เพือ่ สังคมคุณภาพสูง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา อบจ.นครราชสีมา ที่5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การบริ หารราชการตามหลักการบริ หารบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งบประมาณและที่มา
ตัวชีวดั
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการปรับปรุ งเว็ปไซต์และ เพือ่ ใช้เป็ นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ ง อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละของประชาชนที่
ระบบอินเตอร์ เน็ตและระบบสาร ระบบอินเตอร์ เน็ตและเป็ นค่าใช้จ่าย
พึงพอใจในการบริ การ
สนเทศ อบต.ขามทะเลสอ
ในการจัดซื้อ อุปกรณ์ตา่ งๆและค่า
โดเมน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
โครงการสนับสนุนหนังสื อพิมพ์ เพือ่ พัฒนาด้านความรู ้และข้อมูล
ทั้ง 9 หมูบ่ า้ น
70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของประชาชนที่
วารสารและสิ่ งพิมพ์ อื่น ๆ
ข่าวสารแก่ประชาชน
พึงพอใจในการบริ การ
โครงการป้องกันและรักษาที่
เพือ่ เป็ นการป้องกันและรักษาที่
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ ทั้ง 9 หมูบ่ า้ น
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชนที่
พึงพอใจในการบริ การ
สาธารณะประโยชน์
สาธารณะประโยชน์ในพื้นที่
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิ
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ทั้ง 9 หมูบ่ า้ น
50,000 50,000
50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชนที่
ทัศการ ประกวดการแข่งขัน
จัดนิทศั การ ประกวดแข่งขัน พิธีเปิ ด
พึงพอใจในการบริ การ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล สานักปลัด
ข่าวสารของอบต.ด้วยความ
สะดวกและมีประสิ ทธิภาพ

และพิธีเปิ ดอาคารต่างๆ

การประกวด แข่งขัน

12 โครงการอันเป็ นนโยบายของ
รัฐบาล
13 โครงการบาบัดทุกข์ บารุ งสุข
แบบ abc (Area Based
Collaborative Research)

อาคารและจัดงานในวันสาคัญต่าง
เพือ่ เป็ นการสนองตอบต่อนโยบาย ดาเนินการตามโครงการอันเป็ นแนวนโยบายของ
ของรัฐบาล และประชาชนได้รับ
รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
การช่วยเหลือทุก ๆ ปัญหา
เพือ่ แก้ไขปัญหาความยากจนและ
ทั้ง 9 หมูบ่ า้ น
พัฒนาความเป็ นอยูข่ องประชานของ
ประชาชนในพื้นที่โดยใช้แนวคิดเป็ น
ตัวตั้ง

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าว
สารที่เป็ นปัจจุบนั และทัว่ ถึง
สามารถชี้แนวเขตและรักษาที่
สาธารณะประโยชน์ในพื้นที่
ประชาชนในเขต อบต.ขาม
ทะเลสอได้ร่วมงาน จัดนิทศั

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชนที่
พึงพอใจในการบริ การ
50,000

50,000

50,000

50,000

สามารถสนองตอบต่อนโยบาย สานักปลัด
ของรัฐบาลในการช่วยเหลือ
ประชาชนในปัญหาต่าง ๆ
50,000 ร้อยละของหมูบ่ า้ นที่ ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความ สานักปลัด
เข้าร่ วมโครงการ
เป็ นอยูท่ ี่ดีข้ นึ ตามแนวพระราช
ดาริ เศรษฐกิจเพียงพอ
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ที่
14

15
16

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นยุทธศาสตร์ จงั หวัดนครราชสี มา ที่ 3 เสริ มสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริ หารจัดการภาครัฐ เพือ่ สังคมคุณภาพสูง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา อบจ.นครราชสีมา ที่5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การบริ หารราชการตามหลักการบริ หารบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งบประมาณและที่มา
ตัวชีวดั
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ" เพือ่ ให้ผทู ้ ี่เข้ารับการอบรมมีความรู ้ เชิญวิทยากรมาให้ความรู ้อบรมเชิงปฏิบตั ิการ
30,000 30,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของผูเ้ ข้าร่ วม
การควบคุมภายในและการ
ความเข้าใจในหลักการของการจัด สร้างความเข้าใจในระเบียบและวิธีการประเมิน
โครงการ
จัดทารายงานการควบคุมภาย
วางระบบควบคุมภายในที่ดีและ
การควบคุมด้วยตัวเองและสามารถจัดทารายงาน
ในตามระเบียบคตง.สาหรับ
สามารถประเมินประสิ ทธิภาพของ ควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.ได้เพือ่ เสนอ
ผูบ้ ริ หารพนักงานและลูกจ้าง
ระบบและพัฒนาปรับปรุ งระบบการ คณะผูบ้ ริ หาร ผูค้ วบคุม ผูก้ ากับดูแล ทุกส่วนราช
อบต.ขามทะเลสอ"
ควบคุมภายใน
การ เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานด้านการเงินการบัญชี
และพัสดุ พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างทุกคน
โครงการฝึ กอบรมและสัมมนา เพือ่ เพิม่ ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิ ฝึ กอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะผูบ้ ริ หาร,
600,000 600,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของผูเ้ ข้าร่ วม
เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น
งาน
ส.อบต.พนักงาน และลูกจ้างอบต.ฯลฯ
โครงการ
โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและ เพือ่ เป็ นการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการจัด ปรับปรุ ง พัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
400,000 400,000
- ร้อยละของความสาเร็ จ

ทะเบียนทรัพย์สิน
เก็บรายได้ บรรลุตามเป้าหมาย
17 โครงการอบรมคุณธรรมจริ ยธรรม เพือ่ สร้าง ปลูกฝัง คุณธรรม
ของเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น
จริ ยธรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น
ของ อบต.ขามทะเลสอ
18 โครงการอบรมคุณธรรม
เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโครงการ
จริ ยธรรม
อบรมคุณธรรมจริ ยธรรม ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง อบต.
ขามทะเลสอ นักเรี ยนและประชาชน
ทัว่ ไป

ทรัพย์สิน1 ครั้ง/ปี
เป็ นค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม
แก่ คณะผูบ้ ริ หาร ,พนักงาน เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้าง อบต.ฯลฯ
พนักงาน ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง อบต.ขามฯ
นักเรี ยน และประชาชน ทัว่ ไป

ในการจัดทา
400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ
60,000

70,000

70,000

70,000

70,000 จานวนผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ผูเ้ ข้ารับการอบรม เข้าใจหลัก หน่วยตรวจ
การของการควบคุมภายในและ สอบภายใน
การบริ หารความเสี่ ยงที่อาจจะ อบต.ขามฯ
เกิดขึ้น

การปฏิบตั ิงานให้บริ การแก่ประ สานักปลัด
ชาชนเกิดประสิ ทธิภาพ
ประชาชนมีความพึงพอใจใน กองการคลัง
การให้บริ การ
การปฏิบตั ิงานให้บริ การแก่ประ สานักปลัด
ชาชนเกิดประสิ ทธิภาพ
พนักงาน ลูกจ้างประจาพนักงาน สานักปลัด
จ้าง อบต.ขามฯนักเรี ยนและ
ประชาชนทัว่ ไปในเขตตาบล
ขามทะเลสอได้ฝึกอบรมคุณ
ธรรมจริ ยธรรม เพือ่ เป็ นการ
พัฒนาคุณภาพจิตใจ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นยุทธศาสตร์ จงั หวัดนครราชสี มา ที่ 3 เสริ มสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริ หารจัดการภาครัฐ เพือ่ สังคมคุณภาพสูง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา อบจ.นครราชสีมา ที่5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การบริ หารราชการตามหลักการบริ หารบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งบประมาณและที่มา
ตัวชีวดั
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ทั้ง 9 หมูบ่ า้ น
200,000 200,000 200,000 500,000 400,000 ร้อยละของสมาชิกสภาฯ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
สมาชิกสภาฯ และผูบ้ ริ หาร อบต.
และผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
ขามทะเลสอ (กรณี หมดวาระ,แทน
ตาแหน่งที่วา่ ง หรื อ กรณี อื่นๆ)
โครงการประชาคมหมูบ่ า้ นประ เพือ่ เป็ นการรับทราบปัญหา
จัดเวทีประชาคมหมูบ่ า้ น ตาบลเพือ่ รับทราบปัญ
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผูเ้ ข้าร่ วม
ชาคมตาบล หรื อหน่วยบริ การ ความเดือดร้อนของประชาชน
หาความเดือดร้อน ของพีน่ อ้ งประชาชนทั้ง 9
โครงการ
อบต.เคลื่อนที่
หมูบ่ า้ น
โครงการ อบต.ขามทะเลสอ
เพือ่ ให้บริ การต่างๆ เช่น การจัดเก็บ ทั้ง 9 หมูบ่ า้ น
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผูเ้ ข้าร่ วม
เคลื่อนที่
ภาษี,ทาความเข้าใจในอานาจหน้าที่
โครงการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
โครงการประเมินความพึงพอใจ เพือ่ เป็ นการประเมินผลการดาเนิน อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของผูเ้ ข้าร่ วม
ของประชาชนที่มีตอ่ การบริ การ งานของอบต.ในรอบปี ที่ผา่ นมา
โครงการ
ของ อบต.ขามทะเลสอ
โครงการอบรมพัฒนาความรู ้
เพือ่ ส่งเสริ มสนับสนุนให้คณะ
คณะผูบ้ ริ หารและ สมาชิกสภาองค์การบริ หาร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้องละของคณะผูบ้ ริ หาร
ด้านกฎหมาย แก่คณะผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารสมาชิกสภาฯ มีความรู ้
ส่วนตาบลขามทะเลสอ
สมาชิกสภาฯ มีความ
และ สมาชิกสภาฯ
ความเข้าใจกฎหมายขององค์กร
เข้าใจในกฎหมายของ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และกฏหมาย
อปท.
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สมาชิกสภา และผูบ้ ริ หารท้อง สานักปลัด
ถิ่น

สามารถรับทราบปัญหาความ สานักปลัด
เดือดร้อนของพีน่ อ้ งประชาชน
และเกิดความใกล้ชิก
ประชาชนได้เข้าถึงการบริ การ
จาก อบต.ขามทะเลสอ
สานักปลัด
อบต.ขามทะเลสอ ได้รับทราบ สานักปลัด
ข้อมูล เพือ่ ใช้ในการปรับปรุ ง
การดาเนินงานในรอบปี
คณะผูบ้ ริ หารสมาชิกสภาฯ มี สานักปลัด
ความรู ้ความเข้าใจกฎหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นยุทธศาสตร์ จงั หวัดนครราชสี มา ที่ 3 เสริ มสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริ หารจัดการภาครัฐ เพือ่ สังคมคุณภาพสูง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา อบจ.นครราชสีมา ที่ 5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การบริ หารราชการตามหลักการบริ หารบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2566
2567
2568
2569
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 โครงการประชาสัมพันธ์
เพือ่ ส่งเสริ มสนับสนุนให้ประชาชน
ทั้ง 9 หมูบ่ า้ น
90,000 90,000 80,000 50,000
การเลือกตั้ง
ออกไปใช้สิทธิและหน้าที่ของตนใน
ระบอกประชาธิปไตย
25 โครงการสนับสนุนและ
เพือ่ ส่งเสริ มและสนับสนุนการ
ส่งเสริ มประชาธิปไตย
เลือกตั้งและการทาประชาพิจารณ์
ในทุกระดับ เช่นระดับชาติ ระดับ
ท้องถิ่น และอื่นๆ ฯลฯ
26 โครงการบารุ งรักษาและปรับปรุ ง เพือ่ ใช้ในการบารุ งรักษาและปรับ
ครุ ภณั ฑ์ขนาดใหญ ของ อบต. ปรุ งครุ ภณั ฑ์โครงสร้างของครุ ภณั ฑ์
ขามทะเลสอ
ขนาดใหญ่ซ่ ึงไม่รวมถึงค่าซ่อม
บารุ งตามปกติหรื อค่าซ่อมกลาง ของ
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะ
เลสอ
รวม.................26............โครงการ

ทั้ง 9 หมูบ่ า้ น

ดาเนินการ บารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์
โครงสร้างของครุ ภณั ฑ์ ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวม
ถึงค่าซ่อมบารุ งตามปกติหรื อค่าซ่อมกลางของ
อบต.ขามทะเลสอ

150,000 150,000

ตัวชีวดั
(KPI)

2570
(บาท)
50,000 ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของผู ้
มาใช้สิทธิในสระบบ

ประชาธิปไตย
100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อยละ
60

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนออกมาใช้สิทธิใน สานักปลัด
ระบบประชาธิปไตยเพิม่ ขึ้น
ประชาชนมีส่วนร่ วมในระบอบ สานักปลัด
ประชาธิปไตยเพิม่ ขึ้น

500,000 500,000

500,000 500,000 500,000 ร้อยละของครุ ภณั ฑ์
ครุ ภณั ฑ์ขององค์การบริ หาร
ได้รับการบารุ งรักษาและ ส่วนตาบลขามทะเลสอ ได้รับ
ปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์
การบารุ งรักษาและปรับปรุ ง
ครุ ถภัณฑ์ขนาดใหญ่

3,555,000 3,565,000

2,900,000 3,020,000 2,920,000

สานัก
ปลัด
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ที่
1

2

3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 3เสริ มสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริ หารจัดการภาครัฐ เพือ่ สังคมคุณภาพสูง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา อบจ.นครราชสีมา ที่5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การบริ หารราชการตามหลักการบริ หารบ้านเมืองที่ดี
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2566
2567
2568
2569
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมอาคาร เพือ่ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความ ดาเนินการเทคอนกรี ตเสริ มพื้นอาคารพื้นที่โดยรวม 200,000 200,000 200,000 200,000
เก็บวัสดุ อบต.ขามทะเลสอ
สะดวกสบายในการติดต่อราชการ 80.60 ตร.ม. หนา 0.10 ม.(ตามแบบ อบต.
ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ
และมีสถานที่เหมาะสม
กาหนด
จ.นครราชสี มา
โครงการก่อสร้างสานักงาน
เพือ่ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความ จานวน 1 แห่ง
3,000,000
อบต.ขามทะเลสอ
สะดวกสบายในการติดต่อราชการ
และมีสถานที่เหมาะสม
โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมที่ทา เพือ่ ใช้ในการปรับปรุ งซ่อมแซมและ จานวน 1 แห่ง
100,000 100,000 100,000 100,000
การอบต.ขามทะเลสอ

ปรับปรุ งภูมิทศั น์ ที่ทาการ อบต.
ขามทะเลสอ
4 โครงการจัดทาแนวเขตขององค์ เพือ่ ใช้ในการจัดทาแนวเขต อบต.
การบริ หารส่วนตาบลขามทะเล ขามทะเลสอ กับ องค์กรปกครอง
สอ
ส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกัน ให้มี
ความชัดเจน
5 โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ที่ทา เพือ่ ใช้เป็ นค่าใช้จ่ายในปรับปรุ งภูมิ
การองค์การบริ หารส่วนตาบล ทัศน์ ที่ทาการ อบต.ขามทะเลสอ
ขามทะเลสอ
6 โครงการจัดซื้อที่ดินสร้าง
เพือ่ เป็ นสถานที่จดั ประชาคม
ศาลาประชาคมหมูบ่ า้ น ม.2
หรื อปรึ กษาหารื อของคนในชุมชน

หน่วยงาน
2570
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
200,000 ร้อยละความพึงพอใจ
สามารถให้บริ การประชาชนได้ กองช่าง
ของประชาชนร้อยละ60 อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ตัวชีวดั
(KPI)

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

3,000,000 ร้อยละของประชาชนที่
พึงพอใจในการบริ การ

สามารถให้บริ การประชาชนได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

กองช่าง

100,000 ร้อยละของประชาชนที่

สามารถให้บริ การประชาชนได้

กองช่าง

พึงพอใจในการบริ การ

อย่างมีประสิ ทธิภาพ

แนวเขตที่ต้งั ของ อบต.ขามทะเลสอ มีความชัด
เจน

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000 ร้อยละของประชาชนที่
พึงพอใจในการบริ การ

แนวเขตของ อบต.ขามทะเลสอ
มีความชัดเจน

กองช่าง

จานวน 1 แห่ง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ร้อยละของประชาชนที่
พึงพอใจในการบริ การ

กองช่าง

-

-

-

ประชาชนที่เข้ามาใช้บริ การ
จาก อบต.ขามทะเลสอ เกิด
ความพึงพอใจ
มีสถานที่จดั ประชาคมของหมู่
บ้าน

ดาเนินการจัดซื้อที่ดิน จานวน 1 แห่ง

300,000 300,000 ร้อยละของผูใ้ ช้ประ
โยชน์

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 3เสริ มสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริ หารจัดการภาครัฐ เพือ่ สังคมคุณภาพสูง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา อบจ.นครราชสีมา ที่5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การบริ หารราชการตามหลักการบริ หารบ้านเมืองที่ดี
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณและที่มา
ตัวชีวดั
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการปรับปรุ งศาลา
ดาเนินการ ปรับปรุ งศาลาประชาคมและพื้นที่โดย
150,000 150,000 ร้อยละของผูใ้ ช้
เพือ่ เป็ นสถานที่จดั ประชาคม
ประชาคม หมูท่ ี่ 7
หรื อปรึ กษาหารื อของคนในชุมชน รอบศาลาประชาคม
ประโยชน์
รวม.................7............โครงการ
410,000 410,000 410,000 3,860,000 3,860,000
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นยุทธศาสตร์ จงั หวัดนครราชสี มา ที่ 3 เสริ มสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริ หารจัดการภาครัฐ เพือ่ สังคมคุณภาพสูง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา อบจ.นครราชสีมา ที่5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ การบริ หารราชการตามหลักการบริ หารบ้านเมืองที่ดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่มา
ตัวชีวดั
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพือ่ ส่งเสริ มสนับสนุนให้มีกองทุนใน ดาเนินการก่อตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน
50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชนที่
การแก้ไขปัญหาของหมูบ่ า้ น
เพือ่ ใช้ในการแก้ไขปัญหาในหมูบ่ า้ นทั้ง 9
พึงพอใจในการบริ การ
2 โครงการส่งเสริ ม สนับสนุน
การจัดทาแผนชุมชน
รวม.................2..........โครงการ

เพือ่ นาข้อมูลมาจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

หมูบ่ า้ น
เพือ่ เป็ นการส่งเสริ มสนับสนุน การจัดทาแผนชุม
ชน และกิจกรรมสนันสนุนขับเคลื่อนแผนชุมชน
แบบบูรณาการ

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000 ร้อยละของผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ

40,000

40,000

90,000

90,000

90,000

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
มีสถานที่จดั ประชาคมของหมู่
บ้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
หมูบ่ า้ นมีกองทุนสาหรับแก้ไข พช.อบต.
ปัญหาภายในหมูบ่ า้ นเอง
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม สานักปลัด
ในการเสนอปัญหาความต้อง
การของแต่ละหมูบ่ า้ น
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ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาที่ 6
การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ เกิดความสมดุลอย่ างยัง่ ยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 4 ยกระดับบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยัง่ ยืน
แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569 2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการบริ หารจัดการขยะมูล เพื่อให้หมู่บา้ น/ตาบลปราศจาก
ดาเนินการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยและ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
ฝอย สิ่ งปฏิกูล และน้ าเสี ยภาย
มลพิษรบกวน และมีสิ่งแวดล้อม
สิ่ งปฏิกูลรวมทั้งการ ขุดบ่อขยะ ฝังกลบ
ในเขต อบต.ขามทะเลสอ
ที่ดี
ซื้อ ครุ ภณั ฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เช่นถังขยะ,
รถเข็นการจัดเก็บขยะมูลฝอยสิ่ งปฏิกูลเพื่อ
แก้ไขปั ญหาปฏิกูลมูลฝอยในลักษณะที่
ยัง่ ยืนในระดับหมู่บา้ น เช่น ธนาคารขยะ,
การประกวดหมู่บา้ นสะอาดและงานอื่นๆ
อีกทั้งเป็ นการบูรณาการการกาจัดขยะ
กับหน่วยงานต่างๆ ฯลฯ
2 โครงการก่อตั้งธนาคารขยะ
เพื่อลดปริ มาณขยะในพื้นที่และ
ทั้ง 9 หมู่บา้ น
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
ส่ งเสริ มการนาสิ่ งของที่ใช้แล้ว
นามาใช้ใหม่

รวม

โครงการ..............2............

650,000

ร้อยละของปริ มาณขยะ
ลดลง

หมู่บา้ น/ตาบลมีความสะอาด
เรี ยบร้อย ปลอดจากมลพิษ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
งานปลัด

ร้อยละของปริ มาณขยะ
ลดลง

ปริ มาณขยะลดน้อยลง และมีการ
นาสิ่ งของที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่

สานัก
งานปลัด

ตัวชี วดั
(KPI)

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

650,000 650,000 650,000 650,000
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ที่
1

2

3

4

5

6

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 4 ยกระดับบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยัง่ ยืน
แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569 2570
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ภาย เพื่อให้ชุมชนมีพ้นื ที่สีเขียวและ
ดาเนินการ ปรับปรุ งภูมิทศั น์ บารุ งรักษา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
ในเขต อบต.ขามทะเลสอ
เป็ นมีสถานที่ออกกาลังกายของ
ปลูกต้นไม้ ชดเชยในที่สาธารณะประ
คนในชุมชน
โยชน์ ทั้ง 9 หมุ่บา้ นตลอดทั้งบริ เวณรอบๆ
ที่ทาการอบต.
โครงการปลูกหญ้าแฝก
เพื่อเป็ นการฟื้ นฟูบารุ งรักษา
9 หมู่บา้ น
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวด
ล้อมให้น่าอยู่
ดาเนินการปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ขา้ ง เพื่อเป็ นการฟื้ นฟูบารุ งรักษาทรัพ
ถนนภายในตาบลขามทะเลสอ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ตัดหญ้าบริ เวณข้างถนนภายในตาบลขาม
ให้น่าอยู่
ทะเลสอ
โครงการปรับภูมิทศั น์สวน
เพื่อเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
จานวน 1 แห่ ง
80,000 100,000 80,000 80,000 80,000
สาธารณรื่ นรมย์ ม.6
และที่ออกกาลังกายของประ
ชาชนในตาบล
โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ เพื่อปรับปรุ งที่สาธารณประโยชน์ที่ ดาเนินการปรุ บปรุ งภูมิทศั น์โดยรอบโรงสี
100,000
โรงสี ชุมชน ม.6
รกร่ างว่างเปล่าให้ประชาชนได้ใช้ ชุมชน (ตามแบบ อบต.กาหนด)
ประโยชน์
โครงการทาความสะอาดแหล่ง เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ
ดาเนินการ ทาความสะอาดแหล่งน้ า
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
น้ าภายในเขตองค์การบริ หาร
เช่น การกาจัดผักตกชวา,กาจัดมูลฝอย
การเกษตรอย่างเพียงพอและ
ส่วนตาบลขามทะเลสอ
ทัว่ ถึง
และการดาเนิ นการอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ตัวชี วดั
(KPI)

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของประชาชนที่ใช้ ประชาชนมีสถานที่พกั ผ่อนและ
เป็ นสถานที่พกั ผ่อนและ ออกกาลังกาย
ออกกาลังกาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

ร้อยละของหมู่บา้ นที่เข้าร่ วม ท้องถิ่นมีสิ่งแวดล้อมที่ดีน่าอยู่
โครงการ

กองช่าง
อบต.

ร้อยละของประชากรที่เข้า ท้องถิ่นมีสิ่งแวดล้อมที่ดีน่าอยู่
ร่ วมโครงการ

กองช่าง
อบต.

ร้อยละของประชาชนที่ใช้
เป็ นสถานที่พกั ผ่อนและ
ออกกาลังกาย
ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนในพื้นที่

ประชาชนมีสถานที่พกั ผ่อนและ
ออกกาลังกาย

กองช่าง
อบต.

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่มกัน
ในที่ดินที่รกร่ างว่างเปล่า

กองช่าง
อบต.

ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอและ
ทัว่ ถึง

กองช่าง
อบต.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ยุทธศาสตร์จงั หวัดนครราชสี มาที่ 3 : บริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างยัง่ ยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณี โคราชสู่ อุทยานธรณี โลก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 10. ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยัง่ ยืน
แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่มา
ตัวชี วดั
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569 2570
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการปลูกป่ าสาธารณะประ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน
ดาเนินการ ปลูกป่ าที่สาธารณะสระอีสาน
30,000 30,000
30,000
- ร้อยละของประชากรที่เข้า
โยชน์ หมู่ที่ 8
เขียว หมู่ที่ 8
ร่ วมโครงการ
8 โครงการปลูกป่ าสาธารณะภาย เพิอ่ เพิม่ พื้นที่สีเขียวให้ชุมชน
ดาเนินการปลูกป่ าที่สาธารณะประโยชน์
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชากรที่เข้า
ในตาบล
วัด สถานที่ราชการสถานที่เอกชน
ร่ วมโครงการ
ภายในตาบลขามทะเลสอ
9 โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนให้ประชา
ทั้ง 9 หมู่บา้ นในเขต อบต.ขามทะเลสอ
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชากรที่เข้า
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ชนในหมู่บา้ น/ชุมชน มีส่วนร่ วม
ร่ วมโครงการ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม ในการอนุรักษ์พนั ธุ์พืชตามแนว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ทางพระราชดาริ ของสมเด็จ
สยามบรมราชกุมารี
พระกนิ ษฐาธิราชเจ้า ฯ
10 โครงการ รักน้ า รักป่ า รักแผนดิน เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนโครงการ ทั้ง 9 หมู่บา้ นในเขต อบต.ขามทะเลสอ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ในการ
ประชาชนในพื้นที่
รักน้ า รักป่ า รักแผนดิน
11 โครงการฝึ กอบรมอาสาสมัคร
เพื่อส่ งเสริ มสนับสนันการมีส่วนร่ วม ประชาชน ภายในเขต อบต.ขามทะเลสอ
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ท้องถิ่น รักษ์โลก
ในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
ประชาชนในพื้นที่
รวม................8..............โครงการ
1,120,000 940,000 1,090,000 1,220,000 1,090,000

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีที่พ้นื ที่สีเขียวมากขึ้น
ประชาชนมีพ้นื ที่สีเขียวมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัด
สานัก
ปลัด

ประชาชนในตาบลเล็งเห็นความ สานักปลัด
จาเป็ นในการร่ วมกันอนุรักษ์พนั ธุ์
พืชตามแนวทางพระราชดาริ

ประชาชนในตาบลเล็งเห็นความ
สานัก
สาคัญใน รักน้ า รักป่ า รักแผนดิน
ปลัด
ตามแนวทางพระราชดาริ
ประชาชนในเขต อบต.ขามทะเล
สานัก
ส่ อมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อปลั
มด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ยุทธศาสตร์จงั หวัดนครราชสี มาที่ 3 : บริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างยัง่ ยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณี โคราชสู่ อุทยานธรณี โลก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 10. ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยัง่ ยืน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่มา
ตัวชี วดั
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569 2570
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริ มการใช้พลังงาน เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชน ใช้
ทั้ง 9 หมู่บา้ น
50,000
50,000
- ประชาชนผูเ้ ข้าร่ วม
ทดแทนทางเลือก
พลังงานทดแทน ทางเลือก
โครงการ
2 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็ นการสร้างจิตสานึ กสร้าง
เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมการสนับสนุน
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของประชากรที่เข้า
ความรู ้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ ส่งเสริ ม ปรับปรุ งแก้ไขอนุรักษ์ฟ้ื นฟูสิ่ง
ร่ วมโครงการ
สิ่ งแวดล้อม
แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเที่ยวและปรับปรุ งทัศนี ยภาพ และ
ส่งเสริ มการแก้ไขปั ญหาภาวะโลกร้อน
3 โครงการ อบต.ขามทะเลสอ ร่ วม เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนให้ประชา
ดาเนินการฝึ กอบรม ประชาสัมพันธ์
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของประชากรที่เข้า
ใจพัฒนาหมู่บา้ น
ชนเกิดความร่ วมมือร่ วมใจในการ
อนุรักษ์ บารุ ง รักษาฟื้ นฟู สิ่ งแวดล้อม
ร่ วมโครงการ
พัฒนาหมู่บา้ น
และร่ วมกันปรับปรุ ง บารุ ง รักษาสภาพ
แวดล้อม ภายในเขตอบต.ขามทะเลสอ
รวม................3.............โครงการ
170,000 120,000 120,000 170,000 120,000

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนได้ใช้พลังงานทางเลือก
อบต.
และพลังงานทดแทน
ประชาชนในตาบลเห็นความ
สานักปลัด
สาคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประชาชนเกิดความร่ วมมือร่ วมใจ
ในการพัฒนาหมู่บา้ น

สานัก
ปลัด
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ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาที่ 7
การพัฒนาเกษตรอินทรี ย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการเอง
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 1 ส่ งเสริ ม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรู ปมูลค่าสู ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มาที่ 3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาเกษตรอินทรี ย ์
แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2566
2567
2568
2569
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสนับสนุนให้เกษตรผลิต เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนให้
ประชาชนในเขต อบต.ขามทะเลสอ
50,000
50,000
50,000 50,000
ปุ๋ ยหมักและปุ๋ ยชีวภาพใช้ในการ ประชาชนผลิตปุ๋ ยชีวภาพและนามา
ทาการเกษตร
ใช้เป็ นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อพัฒนามูลค่าเพิ่มของสิ นค้า
อบรม/พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้ งั 9
50,000
50,000
50,000 50,000
เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สิคา้ OTOP ของกลุ่มอาชีพในท้องถิ่น
หมู่บา้ น
รวม โครงการ..........2........

100,000 100,000

100,000

100,000

หน่วยงาน
2570
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
50,000 ร้อยละของเกษตรกรที่ใช้ เพื่อให้ประชาชนเพิ่มราย พช.อบต.
ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยอินทรี ย ์
ได้ลดรายจ่าย
ตัวชี วดั
(KPI)

50,000 ร้อยละของสิ นค้าที่ได้
มาตราฐาน OTOp

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

กลุ่มอาชี พมีประสิ ทธิ ภาพ พช.อบต.
ในการบริ หารจัดการ มี
รายได้เพิ่มขึ้น

100,000
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โครงการที่เกินศักยภาพขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ ที่ใช้ สาหรั บการประสานแผนพัฒนาท้ องถิน่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสติกส์ เพื่อใช้ในการคมนาคม
คอนกรี ตจากสนามกีฬา ม.1 -เชื่ อมต่อเขตเทศ และขนถ่ายสิ นค้าทาง
บาลตาบลบ้านใหม่
การเกษตร

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่ แยกบ้านจ่า
เฒ่าเชื่อมเขตเทศบาลตาบลขามทะเลสอ ม.2
ต.ขามทะเลสอ

เพื่อใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
การเกษตร

ดาเนิ นการ ลาดยางถนนแบบแอสฟัสติกส์
คอนกรี ต กว้าง 5.00 ม.ยาว 3,500 ม. พื้นที่
ลาดยางไม่นอ้ ยกว่า 17,500 ตร.ม.(ตาม
แบบ อบต.กาหนด)
ดาเนิ นการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 ม.
ยาว 600 ม.หนา.015 ม.(ตามแบบ อบต.
กาหนด)

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่ แยกบ้านจ่า
เฒ่าเชื่อมต่อตาบลโป่ งแดง ม.2 ต.ขามทะเลสอ

เพื่อใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
การเกษตร

ดาเนิ นการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 ม.
ยาว 1,000 ม.หนา 0.15 ม.(ตามแบบ
อบต.กาหนด)

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงงานไก่
เชื่อม ต่อถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสี มา
ม.2 ต.ขามทะเลสอ

เพื่อใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
การเกษตร

ดาเนิ นการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 ม.
ยาว 600 ม.หนา 0.15 ม. (ตามแบบ อบต.
กาหนด)

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงงานไก่
เชื่อมต่อตาบลโป่ งแดง ม.2 ต.ขามทะเลสอ

เพื่อใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
การเกษตร

ดาเนิ นการก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 5.00 ม.
ยาว 300 ม.หนา 0.15 ม (ตามแบบ อบต.
กาหนด)

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไปฟาร์ มหมู
ม.2 ต.ขามทะเลสอ

เพื่อใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
การเกษตร

ดาเนิ นการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 ม.
ยาว 600 ม.หนา0.15 ม.(ตามแบบ อบต.
กาหนด)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี วดั
(KPI)

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

ั จร ไป-มา เกิดความ
7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ร้อยละความพึง ผูส้ ญ
พอใจของประ สะดวกในการคมนาคมและ
ชาชนร้อยละ60 ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.

ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.

ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.

ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.

ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

7 โครงการปรับปรุ งถนนสายหนองหัวช้างเชื่ อม
ต่อตาบลโป่ งแดง ม.2 ต.ขามทะเลสอ

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
การเกษตร

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนิ นการก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 3.00 ม.
ยาว 1,000 ม.หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.
กาหนด)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

500,000

500,000

500,000

2570
(บาท)

ตัวชี วดั
(KPI)

500,000

จะได้รับ

500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกแคป เพื่อใช้ในการคมนาคม
ซิล สายไปโคก ม.2 ต.ขามทะเลสอ
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
การเกษตร

ดาเนิ นการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกแคป
ซิล กว้าง 5.00 ม.ยาว 1,000 ม.หนา
0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กาหนด)

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็กสายเลียบคลองบริ บูรณ์
จากหัวสะพานบ้านผูใ้ หญ่พนั ถึง
ประตูปิด เปิ ดน้ าคลองมอญ ม.3

เพื่อใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
การเกษตร

ดาเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร
กว้าง 3.00 ม.ยาว 1,500 ม.หนา 0.15 ม.
(ตามแบบ อบต.กาหนด)

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เหล็กจากสะพานสองเลียบคลอง
เสริ มท่าใต้ ถึงเขต ท.ขามทะเลสอ ม.3
11 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริ มลูกรัง
สายเลียบตะคองจากป่ าประดู่ถึง
สะพาน คสล.หมูที่ 3

เพื่อใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
การเกษตร

ดาเนิ นการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร
คสล.กว้าง 3.00 ม.ยาว 1,200 ม. หนา
0.15 ม. (ตามแบบ อบต.กาหนด)
ดาเนิ นการกรุ ยทางถางป่ าก่อสร้างถนนดิน
เสริ มลูกรังขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000
เมตร เกรดเกลี่ยบดทับให้เป็ นที่เรี ยบร้อย
ตามแบบ อบต.กาหนด

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

12 โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกสายดอนระกา
จากทานบนายมี- นานางจรรยา ม.4
ต.ขามทะเลสอ

เพื่อใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
การเกษตร

ดาเนิ นการ ดาเนิ นการก่อสร้างถนนหิ นคลุก
กว้าง 3.00 ม.ยาว 1,000 ม.หนา 0.15 ม.
(ตามแบบ อบต.กาหนด)

เพื่อใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
การเกษตร

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.

ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.

ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.

ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละความพึง ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
พอใจของประ สะดวกในการคมนาคมและ
ชาชนร้อยละ60 ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก(ฝั่งขวา)สายจากบ้านอาจารย์
วัลลภ-ลาบริ บูรณ์ หมู่ที่ 4

เพื่อใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
การเกษตร

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบ
คลองส่งน้ าชลประทาน (คลอง 1 )
หมู่ที่ 4 ต.ขามทะเลสอ

เพื่อใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
การเกษตร

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กสายต่อจากประตูระบายน้ า สามแยกบ้านนายภังค์ ม.4

เพื่อใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
การเกษตร

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กคลอง1ต่อจากคอนกรี ตเดิม
หมู่ที่ 4

เพื่อใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
การเกษตร

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
จากเขตเทศบาลตาบลขามทะเลสอ
- สะพานข้ามคลองบริ บูรณ์ ม.4

เพื่อใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
การเกษตร

18 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามเมือง
เก่า (บริ เวณหน้าบ้านนางสนิท) ม.4

เพื่อใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
การเกษตร

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนิ นการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3
เมตร ยาว 1,000 เมตร ตามแบบ อบต.
กาหนด
ดาเนินการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00
เมตร ยาว 400 เมตร ตามแบบ อบต.
กาหนด
ดาเนิ นการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร
คสล.กว้าง 5.00 ม.ยาว 400 ม. (ตามแบบ
อบต.กาหนด)
ดาเนิ นการก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร ตามแบบ
อบต.กาหนด
ดาเนินการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร
คสล.กว้าง 5.00 ม.ยาว 500 ม. (ตามแบบ
อบต.กาหนด)
ดาเนิ นการ ก่อสร้างสะพานข้ามเหมือง
เก่ากว้าง 6.00 ม. ยาว 40 ม.ตามแบบ อบต.
กาหนด

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี วดั
(KPI)

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.

ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.

ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.

ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.

ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

19 โครงการตอกเสาเข็มลาบริ บูรณ์ท้งั สองฝั่ง
(ซ้าย,ขวา)ม.4 ต.ขามทะเลสอ

เพื่อใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
การเกษตร

ดาเนิ นการ ตอกเสาเข็ม คสล.ยาว 1,400 ม.
ตามแบบ อบต.กาหนด

20 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายฟาร์มละม่อม
ม.5 เชื่อมต่อถนนสายขามทะเลสอโคกสูง
อ.เมือง จ.นครราชสี มา

เพื่อใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
การเกษตร

ดาเนิ นการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 ม.
ยาว 1,500 ม.หนา 0.15 ม. (ตามแบบ
อบต.กาหนด)

21 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายหลัก ม.5
เชื่อมต่อเขตเทศบาลตาบลขามทะเลสอ

เพื่อใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
การเกษตร

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่ที่ 6 บ.โคก
สะออน เชื่อต่อเขตเทศบาลตาบลขามทะเลสอ
(หย่อมป่ าสัก)

เพื่อใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
การเกษตร

ดาเนิ นการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 ม.
ยาว 500 ม.หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.
กาหนก)
ดาเนิ นการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 ม.
ยาว1,000 ม.หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.
กาหนด)

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายฟาร์มวัวนาย
ละม่อม ม.5 เชื่อมต่อถนนสายโคกสูง อ.เมือง
จ.นม

เพื่อใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
การเกษตร

ดาเนิ นการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 ม.
ยาว 600 ม.หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.
กาหนด)

24 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายสามแยกปู่ เงิน
ม.5 เชื่อมต่อถนนสายขามทะเลสอ-ตาบลสี มุม
อ.เมือง จ.นครราชสี มา

เพื่อใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
การเกษตร

ดาเนิ นการก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 3.00 ม.
ยาว 1,000 ม.หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.
กาหนด)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี วดั
(KPI)

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละความพึง ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
พอใจของประ สะดวกในการคมนาคมและ
ชาชนร้อยละ60 ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ั จร ไป-มา เกิดความ
3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละความพึง ผูส้ ญ
พอใจของประ สะดวกในการคมนาคมและ
ชาชนร้อยละ60 ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.

ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.

ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.

ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.

ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

25 โครงการซ่อมแซมถนนสายหลักบ้านโคกแฝก
เชื่อมต่อเขตเทศบาลตาบลขามทะเลสอ ม.5
ต.ขามทะเลสอ

เพื่อใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
การเกษตร

ดาเนิ นการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 ม.
ยาว 2,000 ม.หนา 0.15 ม. (ตามแบบ อบต.
กาหนด)

26 ก่อสร้างถนน คสล.สายโนนค่า หมู่ 5 บ้านโคก
แฝกเชื่อมเขตเทศบาลตาบลขามทะเลสอ

เพื่อใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
การเกษตร

ดาเนิ นการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 ม.
ยาว 1,000 ม.หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.
กำหนด)

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กสายสามแยกกากหมูถึงคอกวัว
นายละม่อม หมู่ที่ 5

เพื่อใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
การเกษตร

ดาเนิ นการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร
ตามแบบ อบต.กาหนด

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กสายหน้าศาลตาปู่ -ลานตากข้าว
หมู่ที่ 5

เพื่อใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
การเกษตร

ดาเนิ นการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตรยาว 750 เมตร หนา
0.15 เมตร ตามแบบ อบต.กาหนด

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
สามแยกประปาต่อจากถนน คสล.
เดิม ม.5 ต.ขามทะเลสอ

เพื่อใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
การเกษตร

ดาเนินการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร
กว้าง 5.00 ม.ยาว 1,100 ม. ตามแบบ
อบต.กาหนด
ดาเนิ นการก่อสร้างถนนหิ นคลุก กว้างเฉลี่ย
3.00 ม.ยาว 2,000 ม.หนา 0.15 ม.
(ตามแบบ อบต.กาหนด)

30 โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุกสายคลองชลประ เพื่อใช้ในการคมนาคม
ทาน คลอง 2 - คลองแก ตาบลสี มุม ม.8
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
ต.ขามทะเลสอ
การเกษตร

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี วดั
(KPI)

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 ร้อยละความพึง ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
พอใจของประ สะดวกในการคมนาคมและ
ชาชนร้อยละ60 ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ั จร ไป-มา เกิดความ
3,186,800 3,186,800 3,186,800 3,186,800 3,186,800 ร้อยละความพึง ผูส้ ญ
พอใจของประ สะดวกในการคมนาคมและ
ชาชนร้อยละ60 ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.

ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.

ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.

ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.

ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

31 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.จาก ม.8 บ้าน
น้อยพัฒนา - ตาบลบ้านใหม่ อ.เมือง จ.นม

เพื่อใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
การเกษตร

ดาเนิ นการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 ม.
ยาว 1,600 ม.หนา 0.15 ม. (ตามแบบ อบต.
กาหนด)

32 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลาบริ บูรณ์
ม.8 ต.ขามทะเลสอ

เพื่อใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
การเกษตร

ดาเนิ นการก่อสร้างสะพาน คสล.1 แห่ ง
(ตามแบบมาตราฐานกรมโยธาธิ การ
และผังเมือง

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองไผ่ ม.9
เชื่อมต่อถนนสายขามทะเลสอ -ตาบลสี มุม
อ.เมือง จ นครราชสี มา

เพื่อใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
การเกษตร

34 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายหนองผงาด
เชื่อมต่อทางหลวงพิเศษ หมายเลข 6 มอเตอร์
เวย์บางประอิน -โคราช ม.7
35 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายหนองผงาด
เชื่อมต่อถนนสายโคกกรวด - ต.หนองสรวง
ม.7 ต.ขามทะเลสอ
36 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
รอบหมู่บา้ น หมู่ที่ 1

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี วดั
(KPI)

5,142,460 5,142,460 5,142,460 5,142,460 5,142,460 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.

ดาเนิ นการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 ม.
ยาว 552 ม.หนา 0.15 ม. หรื อปริ มาณคอน
กรี ตไม่นอ้ ยกว่า 414 ลบ.ม(ตามแบบ
อบต.กาหนด)

ั จร ไป-มา เกิดความ
1,794,000 1,794,000 1,794,000 1,794,000 1,794,000 ร้อยละความพึง ผูส้ ญ
พอใจของประ สะดวกในการคมนาคมและ
ชาชนร้อยละ60 ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.

เพื่อใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
การเกษตร

ดาเนิ นการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 ม.
ยาว 2,300 ม.หนา 0.15 ม. (ตามแบบ
อบต.กาหนด)

ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.

เพื่อใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายสิ นค้าทาง
การเกษตร
เพื่อป้องกัน บรรเทา
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน

ดาเนิ นการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 ม.
ยาว 1,500 ม.หนา0.15 ม. (ตามแบบ
อบต.กาหนด)
ดาเนิ นการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ยาว 500เมตรพร้อมฝาปิ ด ตามแบบ อบต.
กาหนด

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

ผูส้ ญ
ั จร ไป-มา เกิดความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

กองช่าง
อบต.

สามารถป้ องกันปัญหาน้ า
ท่วมขังและน้ าเสี ยในชุมชน

กองช่าง
อบต.
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี วดั
(KPI)

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ั จร ไป-มา เกิดความ
4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 ร้อยละความพึง ผูส้ ญ
พอใจของประ สะดวกในการคมนาคมและ
ชาชนร้อยละ60 ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

37 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก เพื่อใช้ในการคมนาคม
คอนกรี ตสายหนองผงาด- บ้านอาจารย์สมบูรณ์ และขนถ่ายสิ นค้าทาง
หมู่ที่ 7 บ้านพวงพยอม อ.ขามทะเลสอ จ.นม
การเกษตร

ดาเนิ นการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรี ต (ช่วงที่ 1)กว้าง 6.00 ม.ยาว
1,000 ม.(ช่วงที่ 2) กว้าง 3.00 ม.ยาว 520 ม.
หรื อมีพืนที่ท้งั 2 ช่วง ไม่นอ้ ยกว่า 7,560 ม.
พร้อมป้ ายโครงการ 1 ป้าย(ตามแบบ อบต.กา

38 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
บ้านนายจารัส ถึงคลองชลประทาน
ม.1

เพื่อป้องกัน บรรเทา
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน

39 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
สายหน้าวัดถึงเหมืองตะวันตกบ้าน
หมู่ที่ 1

เพื่อป้องกัน บรรเทา
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน

ดาเนินการ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
กว้าง 0.30 ม.ยาว 300 ม. พร้อมบ่อพักน้ า
และฝาปิ ด (ตามแบบ อบต.กาหนด)
ดาเนิ นการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
กว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 500 ม.
พร้อมฝาปิ ด ตามแบบอบต.กาหนด

40 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บา้ น
เลิศธรรม ม.2 ต.ขามทะเลสอ

เพื่อป้องกัน บรรเทา
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน

ดาเนิ นการ ก่อสร้างรางระบายน้ ารู ปตัวยู
กว้าง 0.30 ม.ยาว1,0000 ม.(ตามแบบ
อบต.กาหนด)

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

41 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ซอยบ้านนายออย หมู่ที่ 5

เพื่อป้องกัน บรรเทา
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน

ดาเนิ นการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร

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

42 โครงการขุดลอกทาความสะอาดราง
ระบายน้ าคสล.สายกลางบ้าน หมู่ที่ 5

เพื่อป้องกัน บรรเทา
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน

ดาเนิ นการขุดลอกทาความสะอาดราง
ระบายน้ า คสล.ยาว 500 เมตร ตาม แบบ
อบต.กาหนด

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

650,000

650,000

650,000

650,000

1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000

650,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
1,050,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
2,000,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
1,200,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
1,200,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

สามารถป้ องกันปัญหาน้ า
ท่วมขังและน้ าเสี ยในชุมชน

กองช่าง
อบต.

สามารถป้ องกันปัญหาน้ า
ท่วมขังและน้ าเสี ยในชุมชน

กองช่าง
อบต.

สามารถป้ องกันปัญหาน้ า
ท่วมขังและน้ าเสี ยในชุมชน

กองช่าง
อบต.

สามารถป้ องกันปัญหาน้ า
ท่วมขังและน้ าเสี ยในชุมชน

กองช่าง
อบต.

สามารถป้ องกันปัญหาน้ า
ท่วมขังและน้ าเสี ยในชุมชน

กองช่าง
อบต.

157

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สาหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

สามารถป้ องกันปัญหาน้ า
ท่วมขังและน้ าเสี ยในชุมชน
สามารถป้ องกันปัญหาน้ า
ท่วมขังและน้ าเสี ยในชุมชน

กองช่าง
อบต.

สามารถป้ องกันปัญหาน้ า
ท่วมขังและน้ าเสี ยในชุมชน

กองช่าง
อบต.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละความพึง สามารถป้ องกันปัญหาน้ า
พอใจของประ ท่วมขังและน้ าเสี ยในชุมชน

กองช่าง
อบต.

43 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิ ดสายหน้าโรงเรี ยน - สาม
แยกนางแมว ม.5

เพื่อป้องกัน บรรเทา
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนิ นการ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ขนาด 0.40 X 0.40 เมตรยาว 400 เมตร
(ตามแบบ อบต.กาหนด)

44 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ภายในหมู่บา้ นโคกแฝก หมู่ที่ 5

เพื่อป้องกัน บรรเทา
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน

ดาเนิ นการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว
500 ม.พร้อมฝาปิ ด ตามแบบ อบต.กาหนด

45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
วัดบ้านโคกแฝก - สามแยกประปา
ม.5 ต.ขามทะเลสอ

เพื่อป้องกัน บรรเทา
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน

ดาเนินการ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม.ยาว1,000 ม. พร้อม
บ่อพักน้ าและฝาปิ ด (ตามแบบ อบต.กาหนด)

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

46 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง
บริ บูรณ์ ม.3

เพื่อป้องกัน บรรเทา

ดาเนิ นการก่อสร้างสะพาน คสล.ช่องจราจร
กว้าง 3.00 ม ยาว 16 ม.ตามแบบมาตรฐาน

ปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน

47 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรี ต
เสริ มเหล็กคลองกลาง หมู่ที่ 3

เพื่อป้องกัน บรรเทา
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน

48 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
จากสามแยกบ้านนายยนต์ -เหมือง
นาโสน หมู่ที่ 6

เพื่อป้องกัน บรรเทา
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน

ที่กาหนด
ดาเนิ นการก่อสร้างสะพานคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 40 ม.ตามแบบ
อบต.กาหนด
ดาเนินการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ขนาด กว้าง 0.30ม.ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.ยาว
600 ม.พร้อมฝาปิ ด ตามแบบ อบต.กาหนด

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

2566
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี วดั
(KPI)

จะได้รับ

ชาชนร้อยละ60
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

สามารถป้ องกันปัญหาน้ า
ท่วมขังและน้ าเสี ยในชุมชน

กองช่าง
อบต.

สามารถป้ องกันปัญหาน้ า
ท่วมขังและน้ าเสี ยในชุมชน

กองช่าง
อบต.
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สาหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 2 ส่ งเสริ ม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

49 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายใน
หมู่บา้ น ม.8 ต.ขามทะเลสอ
50 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
สายบ้านนางถนอม-บ้านนายละมุน
(สายกลางบ้าน) หมู่ที่ 9
51 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ 9
52 โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ าจากหนองผงาด ม.7
บ้านพวงพยอม -สระน้ าผลิตน้ าประปา(เดิ่น
หนองบ่อ) หมู่ที่ 9 บ้านบึงขามทะเลสอ
53 โครงการก่อสร้างที่ออกกาลังกายสระประปา
ม.9 ต.ขามทะเลสอ
54 โครงการติดตั้งปรับปรุ งไฟฟ้าแสงสว่าง LED
SMART CILY ภายในตาบลขามทะเลสอ
อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
55 โครงการก่อสร้างศูนย์พฒั นาเด็กเล็กประจา
อบต.ขามทะเลสอ

วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกัน บรรเทา
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในชุมชน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
เพื่อป้องกัน บรรเทา
ดาเนิ นการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ขนาด 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 ร้อยละความพึง
ปั ญหาน้ าท่วมขังภายใน กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว
พอใจของประ
ชุมชน
500เมตรพร้อมฝาปิ ด ตามแบบ อบต.กาหนด
ชาชนร้อยละ60
เพื่อให้ประชาชนในชุมชนดาเนิ นการ วางท่อส่งน้ า พีอี ขนาด Ø 6 นิ้ว
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละความพึง
มีน้ าอุปโภค -บริ โภคที่ ยาว 3,500 ม.พร้อมโรงสู บน้ า (ตามแบบ
พอใจของประ
สะอาดและเพียงพอ
อบต.กาหนด)
ชาชนร้อยละ60
1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ร้อยละความพึง
เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุน ดาเนิ นการ ก่อสร้างลาน คสล.กว้าง 3.00ม.
ยาว 1,000 ม.หนา0.15 ม.(ตามแบบ อบต.
การออกกาลังกาย
พอใจของประ
กาหนด)
ชาชนร้อยละ60
city ภาย 3,681,000 3,681,000 3,681,000 3,681,000 ร้อยละความพึง
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ดาเนิ นการติดตั้งปรับปรุ งไฟฟ้าแสงสว่าง led smart3,681,000
ในเขต อบต.ขามทะเลสอ (ตามแบบ อบต.
มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้
พอใจของประ
กาหนด)
ครอบคลุมและทัว่ ถึง
ชาชนร้อยละ60
เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุน ดาเนิ นการก่อสร้างศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จานวน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละความพึง
ให้เด็กปฐมวัยให้ได้รับ 1 แห่ ง ตามแบบอบต.กาหนด)
พอใจของประ
การศึกษาอย่างทัว่ ถึง
ชาชนร้อยละ60
ดาเนินการ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.กว้าง
0.40 ม. ลึก 0.40 ม.ยาว 500 ม. พร้อมบ่อพัก
น้ าและฝาปิ ด (ตามแบบ อบต.กาหนด)
เพื่อป้องกัน บรรเทา
ดาเนิ นการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ขนาด
ปั ญหาน้ าท่วมขังภายใน กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว
ชุมชน
500 เมตร พร้อมฝาปิ ด ตามแบบ อบต.กาหนด

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า

ตัวชี วดั
(KPI)

สามารถป้ องกันปัญหาน้ า
ท่วมขังและน้ าเสี ยในชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

สามารถป้ องกันปัญหาน้ า
ท่วมขังและน้ าเสี ยในชุมชน

กองช่าง
อบต.

สามารถป้ องกันปัญหาน้ า
ท่วมขังและน้ าเสี ยในชุมชน

กองช่าง
อบต.

ประชาชนมีในการน้ า
อุปโภค บริ โภคที่สะอาด
และเพียงพอ

กองช่าง
อบต.

ประชาชนมีสถานที่ในการ
ออกกาลังกาย

กองช่าง
อบต.

ไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุม
อย่างครอบคลุมและทัว่ ถึง

กองช่าง
อบต.

เด็กปฐมวัยได้รับการศึกษา
อย่างทัว่ ถึงและเหมาะสมกับ

กองช่าง
อบต.

จะได้รับ

วัย
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสี มา 1 ส่ งเสริ ม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรู ปมูลค่าสู ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.นครราชสี มา ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 2 ด้านแหล่งน้ า
แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

1 โครงการขุดลอกหางท่าช้าง ม.4

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนิ นการ ขุดลอกให้คลองน้ ากว้างเฉลี่ย
การเกษตรอย่างเพียงพอและ 5.00 ม. ยาว 300 ม. ลึก 4.00 ม. ลาดเอียง
ทัว่ ถึง
1/0.50 ม.เกรดเกลี่ยคันดินให้เป็ นที่ เรี ยบร้อย
ตามแบบ อบต.กาหนด

2566
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี วดั
(KPI)

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
พอใจของประ การเกษตรอย่างเพียงพอ
ชาชนร้อยละ60 และทัว่ ถึง

กองช่าง
อบต.

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และทัว่ ถึง

กองช่าง
อบต.

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และทัว่ ถึง

กองช่าง
อบต.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนิ นการขุดลอกให้ปากคลองกว้าง 20 ม.
การเกษตรอย่างเพียงพอและ ยาว 2,000 ม.ลึกเฉลี่ย 3.00 ม.เกลี่ยตกแต่ง
พอใจของประ การเกษตรอย่างเพียงพอ
ทัว่ ถึง
คันดินให้เป็ นที่เรี ยบร้อยตามแบบ อบต.กาหนด
ชาชนร้อยละ60 และทัว่ ถึง

กองช่าง
อบต.

2 โครงการดาดคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ
คลองส่งน้ าชลประทาน -คลองขากบ การเกษตรอย่างเพียงพอและ
ม.6
ทัว่ ถึง
3 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ าพร้อม เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ
วางท่อส่งน้ าจากคลองบริ บูรณ์ –
การเกษตรอย่างเพียงพอและ
คลองส่งน้ าชลประทานคลอง 2 ม.8 ทัว่ ถึง

4 โครงการขุดลอกคลองลาตะคอง
น้อย ม.3

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ดาเนิ นการดาดคอนกรี ตเสริ มเหล็กคลองกว้าง
4 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 700 เมตร
ตามแบบ อบต.กาหนด
ดาเนิ นการก่อสร้างอาคารโรงสู บกว้าง3.00 ม.
ยาว3.50 ม.สูง 2.40 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่ อง
สู บน้ าหอยโข่ง15 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์และ
ระบบไฟฟ้าและวางท่อส่งน้ าPVC Ø 8"
ยาว 800 เมตร พร้อมอุปกรณ์ตามแบบมาตร
ฐานกรมทรัพยากรน้ า

5 โครงการขุดลอกคลองบริ บูรณ์
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนิ นการ ขุดลอกคลองบริ บูรณ์ ให้ปาก
หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 4 ตาบลขามทะเลสอ การเกษตรอย่างเพียงพอและ คลองกว้าง 20 ม. ยาว 4,000 ม.ลึก 3.50 ม.
อาเภอขามทะเลสอ
ทัว่ ถึง
ตามแบบ อบต.กาหนด

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
พอใจของประ การเกษตรอย่างเพียงพอ
ชาชนร้อยละ60 และทัว่ ถึง

กองช่าง
อบต.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสี มา 1 ส่ งเสริ ม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรู ปมูลค่าสู ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.นครราชสี มา ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 2 ด้านแหล่งน้ า
แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี วดั
(KPI)

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

6 โครงการดาดคอนกรี ตเสริ มเหล็กคลอง เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนิ นการ ดาดคอนกรี ตเสริ มเหล็กคลองกว้าง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
ส่งน้ าชลประทาน - คลองขากบ ม. 6 การเกษตรอย่างเพียงพอและ 4 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 700 เมตร
พอใจของประ การเกษตรอย่างเพียงพอ
ทัว่ ถึง
ตามแบบ อบต.กาหนด
ชาชนร้อยละ60 และทัว่ ถึง
7 โครงการขุดลอกคลองน้อย ม.3 - ม.8 เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนิ นการ ขุดลอกให้ปากกว้าง12.00 ม..
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอและ ยาว 6,000 ม. ลึก 4.00 ม เกลี่ยตกแต่งให้เป็ น
พอใจของประ การเกษตรอย่างเพียงพอ
ทัว่ ถึง
ที่เรี ยบร้อยตามแบบ อบต.กาหนด
ชาชนร้อยละ60 และทัว่ ถึง
8 โครงการขุดลอกลาบริ บูรณ์ หมู่ที่ 5 เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนิ นการขุดลอกปากกว้าง 40 เมตร ยาว
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอและ 3,000 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันดินให้เป็ น
พอใจของประ การเกษตรอย่างเพียงพอ
ทัว่ ถึง
ที่เรี ยบร้อย ตามแบบ อบต.กาหนด
ชาชนร้อยละ60 และทัว่ ถึง
9 โครงการว่างท่อระบายชลประทานเข้า เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนิ นการ วางท่อ คสล. Ø 0.80 ม. ยาว
800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
คลอง 2 ม.8 ต.ขามทะเลสอ
การเกษตรอย่างเพียงพอและ 1,000 ม.พร้อมฝาปิ ด ตามแบบ อบต.กาหนด
พอใจของประ การเกษตรอย่างเพียงพอ
ทัว่ ถึง
ชาชนร้อยละ60 และทัว่ ถึง
10 โครงการขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณะ เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนิ นการ ขุดลอกให้ปากเหมืองกว้าง
700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
หนองกะเสา พร้อมลาดคอนกรี ต
การเกษตรอย่างเพียงพอและ เฉลี่ย 2 ม. ยาว 590 ม. เกลี่ยตกแต่งขนดิน
พอใจของประ การเกษตรอย่างเพียงพอ
คลอง ม.5
ทัว่ ถึง
ทิ้งให้เรี ยบร้อยพร้อมลาดคอนกรี ตคลอง
ชาชนร้อยละ60 และทัว่ ถึง
(ตามแบบ อบต.กาหนด)

กองช่าง
อบต.

11 โครงการขุดลอกลาบริ บูรณ์ หมู่ที่ 4

กองช่าง
อบต.

เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนิ นการขุดลอกปากกว้าง 40 เมตร ยาว
การเกษตรอย่างเพียงพอและ 3,000 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันดินให้เป็ น
ทัว่ ถึง
ที่เรี ยบร้อย ตามแบบ อบต.กาหนด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
พอใจของประ การเกษตรอย่างเพียงพอ
ชาชนร้อยละ60 และทัว่ ถึง

กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสี มา 1 ส่ งเสริ ม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรู ปมูลค่าสู ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.นครราชสี มา ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 2 ด้านแหล่งน้ า
แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 โครงการขุดลอกหางท่าช้าง หมู่ที่ 4

เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนิ นการขุดลอกปากกว้าง 20 เมตร ยาว
การเกษตรอย่างเพียงพอและ 1,000 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันดินให้เป็ น
ทัว่ ถึง
ที่เรี ยบร้อย ตามแบบ อบต.กาหนด

13 โครงการขุดลอกคลองหนองจอก
หมู่ที่ 3

เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนิ นการขุดลอกปากกว้าง 40 เมตร
การเกษตรอย่างเพียงพอและ ยาว 3,000 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันดิน
ทัว่ ถึง
ให้เป็ นที่เรี ยบร้อย ตามแบบ อบต.กาหนด

14 โครงการขุดลอกหนองมน ม.5

เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนิ นการขุดลอกให้ปากคลองกว้างเฉลี่ย
การเกษตรอย่างเพียงพอและ 50.00 ม.ยาว 250ม.ลึกจากระดับก้นสระเดิม
ทัว่ ถึง
เฉลี่ย 2.00 ม.หรื อมีปริ มาณดินขุดลอกไม่นอ้ ย
กว่า 25,000 ลบ.ม. พร้อมขนย้ายดินให้เป็ นที่
เรี ยบร้อย (ตามแบบ อบต.กาหนด)

15 โครงการขุดลอกหนองรี

16 โครงการขุดลอกลารางสระอีสาน
เขียว- คลองอีสานเขียว ม.8
ต.ขามทะเลสอ
17 โครงการวางท่อส่ งน้ าจากลาบริ บูรณ์
ม.8 ต.ขามทะเลสอ

เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนิ นการขุดลอกหนองหัวช้าง ลึกเฉลี่ย
การเกษตรอย่างเพียงพอและ 1.50 ม.จากพื้นระดับเดิม
ทัว่ ถึง
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนิ นการขุดลอกลารางสาธารณะให้ปาก
การเกษตรอย่างเพียงพอและ กว้างเฉลี่ย 50 ม.ยาว 700 ม.ลึกเฉลี่ย 4.00 ม.
ทัว่ ถึง
(ตามแบบ อบต.กาหนด)
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนิ นการวางท่อส่งน้ า PVC ขนาดØ 8 นิ้ว
การเกษตรอย่างเพียงพอและ ยาว 1,500 ม.พร้อมโรงสู บน้ า (ตามแบบ
ทัว่ ถึง
อบต.กาหนด)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี วดั
(KPI)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60

5,000,000 5,000,000

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และทัว่ ถึง

กองช่าง
อบต.

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และทัว่ ถึง

กองช่าง
อบต.

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และทัว่ ถึง

กองช่าง
อบต.

5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ

พอใจของประ การเกษตรอย่างเพียงพอ
ชาชนร้อยละ60 และทัว่ ถึง
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
พอใจของประ การเกษตรอย่างเพียงพอ
ชาชนร้อยละ60 และทัว่ ถึง
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
พอใจของประ การเกษตรอย่างเพียงพอ
ชาชนร้อยละ60 และทัว่ ถึง

กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสี มา 1 ส่ งเสริ ม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรู ปมูลค่าสู ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.นครราชสี มา ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 2 ด้านแหล่งน้ า
แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

18 โครงการขุดลอกหนองหัวช้าง ม.2

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนิ นการขุดลอกให้ปากคลองกว้างเฉลี่ย
การเกษตรอย่างเพียงพอและ 50.00 ม.ยาว 250ม.ลึกจากระดับก้นสระเดิม
ทัว่ ถึง
เฉลี่ย 2.00 ม.หรื อมีปริ มาณดินขุดลอกไม่นอ้ ย

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี วดั
(KPI)

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
พอใจของประ การเกษตรอย่างเพียงพอ
ชาชนร้อยละ60 และทัว่ ถึง

กองช่าง
อบต.

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
พอใจของประ การเกษตรอย่างเพียงพอ
ชาชนร้อยละ60 และทัว่ ถึง

กองช่าง
อบต.

กว่า 25,000 ลบ.ม. พร้อมขนย้ายดินให้เป็ นที่
เรี ยบร้อย (ตามแบบ อบต.กาหนด)
19 โครงการขุดลอกหนองผงาด ม.7

เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนิ นการขุดลอกให้ปากคลองกว้างเฉลี่ย
การเกษตรอย่างเพียงพอและ 50.00 ม.ยาว 250ม.ลึกจากระดับก้นสระเดิม
ทัว่ ถึง
เฉลี่ย 2.00 ม.หรื อมีปริ มาณดินขุดลอกไม่นอ้ ย
กว่า 25,000 ลบ.ม. พร้อมขนย้ายดินให้เป็ นที่
เรี ยบร้อย (ตามแบบ อบต.กาหนด)

20 โครงการก่อสร้างฝายชลอน้ า คลอง เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ
บริ บูรณ์(นานายบุญเทียบนัดสันเทียะ การเกษตรอย่างเพียงพอและ
ม.3 ต.ขามทะเลสอ
ทัว่ ถึง
21 โครงการก่อสร้างฝายระบายน้ าล้น เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ
คลองขากบ ม.6 ต.ขามทะเลสอ
การเกษตรอย่างเพียงพอและ
ทัว่ ถึง
22 โครงการก่อสร้างบานน้ าล้นเชื่อม
เขื่อนเก่าเพื่อการเกษตร ม.4
ต.ขามทะเลสอ

ดาเนิ นการ ก่อสร้างฝาย คสล.จานวน 1 แห่ ง
(ตามแบบอบต. กาหนด)

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
ดาเนิ นการ ก่อสร้างฝายน้ าล้น จานวน 1 แห่ ง
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละความพึง
(ตามแบบ อบต.กาหนด)
พอใจของประ
ชาชนร้อยละ60
เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าเพื่อ ดาเนิ นการ ก่อสร้างบานระบายน้ าล้นเขื่อนเก่า 1 จุด1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละความพึง
การเกษตรอย่างเพียงพอและ (ตามแบบ อบต.กาหนด)
พอใจของประ
ทัว่ ถึง
ชาชนร้อยละ60

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และทัว่ ถึง

กองช่าง
อบต.

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และทัว่ ถึง
ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และทัว่ ถึง

กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ยุทธศาสตร์จงั หวัดนครราชสี มาที่ 3 : บริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างยัง่ ยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณี โคราชสู่ อุทยานธรณี โลก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 10. ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยัง่ ยืน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการสับสนุนการจัดการสิ่ งปฏิกูล เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะมูล รถบรรทุกขยะ จานวน 1 คับ
และมูลฝอยภายในเขต อบต.ขามทะ ฝอยภายในเขต อบต.ขาม
เลสอ (จัดซื้อรถบรรทุกขยะ)
ทะเลสอ

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี วดั
(KPI)

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละความพึง การจัดเก็บขยะภายใน

พอใจของประ เขต อบต.ขามทะเลสอ
ชาชนร้อยละ60 เป็ นไปอย่างมีปราสิ ทธิ
ภาพ

สานักปลัด
อบต.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 3 เสริ มสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริ หารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสู ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การบริ หารราชการตามหลักการบริ หารบ้านเมืองที่ดี
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
(เสี ยงตามสาย/ไรสาย) ภายในเขต
อบต.ขามทะเลสอ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ ดาเนินการก่อสร้างหอกระจายข่าว(เสี ยงตาม
ข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือน สาย) จานวน 1 ระบบ
สาธารณภัยในเขต อบต.
ขามทะเลสอ

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี วดั
(KPI)

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละความพึง ประชาชนได้รับรู ้ข่าวสาร

พอใจของประ และการแจ้งเตือนสาธาร
ชาชนร้อยละ60 ณะภัยจาก อบต.ขามทะ
เลสอ

กองช่าง
อบต.
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บัญชีครุ ภัณฑ์

บัญชีครุ ภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
องค์ การบริหารส่ วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1 เคหะและชุมชน

ครุ ภณั ฑ์ ครุ ภณฑ์ยานพาหนะ

-งานกาจัดขยะและปฏิกูล
2 รักษาความสงบภายใน
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

และขนส่ง
ครุ ภณั ฑ์ ครุ ภณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

3 การศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ
-งานกีฬาและนันทนาการ

ครุ ภณั ฑ์ ครุ ภณั ฑ์สนาม

4 การศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ
-งานกีฬาและนันทนาการ

ครุ ภณั ฑ์ ครุ ภณั ฑ์สนาม

5 อุตสาหกรรมและการโยธา
โครงสร้างพื้นฐาน

ครุ ภณั ฑ์ ครุ ภณั ฑ์ไฟฟ้า

5 อุตสาหกรรมและการโยธา
โครงสร้างพื้นฐาน

ครุ ภณั ฑ์ ครุ ภณั ฑ์ไฟฟ้า

เป้ าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ครุ ภณ
ั ฑ์ )
เพื่อให้บริ การประชาชนที่เข้ามา รถบรรทุกขยะ จานวน 1 คัน
รวดเร็ ว
เพื่อป้ องกันชี วิตและทรัพยสิ น
ของประชาชนในเขต อบต.ขาม
ทะเลสอ
เพื่อใช้ในการส่ งเสริ มและสนับ
สนุนการการออกกาลังกาย ของ
ประชาชนในเขต อบต.ขามทะเล
สอ
เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนการ
พัฒนาการของเด็กในเขต อบต.
ขามทะเลสอ
เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนการ
ให้บริ การพื้นฐานแก่ประชาชน

รถดับเพลิง จานวน 1 คัน

งบประมาณ
2566
2567
2568
2569
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

สานักปลัด

เครื่ องออกกาลังกายกลางแจ้ง จานวน 1 ชุด

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 กองการศึกษาฯ

ชุดเครื่ องเล่นสนามเด็กเล่น จานวน 1 ชุด

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 กองการศึกษาฯ

โคมไฟฟ้าส่ องสว่างพร้อมเสา จานวน 1 ระบบ

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

กองช่าง

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

กองช่าง

เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนการ หม้อแปลงไฟฟ้า
ให้บริ การพื้นฐานแก่ประชาชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
สาหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ใช้สาหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริ หารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสี มาที่ 5 ยกระดับด้านความมัน่ คงปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครราชสี มา ที่ 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 8 ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
เพื่อรักษาความสงบเรี ยบ
และความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์ ร้อยในชี วิตและทรัพสิ นของ
สิ นภายในเขต อบต.ขามทะเลสอ(
ประชาชนในเขต อบต.ขาม
ติดตั้งกล้อง cctv )
ทะเลสอ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการติดตั้งกล้อง cctv จานวน 1 ระบบ

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี วดั
(KPI)

ผลผลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละความพึง ประชาชนมีความปลอด
พอใจของประ ภัยในชี วิตและทรัพย์สิน
ชาชนร้อยละ60

กองช่าง
อบต.

.

.
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ส่วนที่ ๔
การติดตามและประเมินผล
๔.๑ การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ำหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอำนาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง โดยในการจั ด ทำแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั้ น จะต้ อ งดำเนิ น การตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่ มเติมถึ ง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. 2563 ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่งได้จากการติด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีล ะหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี และข้อ ๑๓ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งในการติดตามและประเมินผลนั้น จะต้อง
ดำเนินการตามแนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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 วิสัยทัศน์
(๕)
๓.๕ กลยุทธ์
(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(๕)
๓.๘ แผนงาน
(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
(๕)
รวมคะแนน
๑๐๐
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการ
พิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
๒๐
(๓)

(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๓)
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ประเด็น
การพิจารณา
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๒๐
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ (๕)
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
(๓)
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
(๓)
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม (๓)
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
(๓)
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
(๓)
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และTTherat (อุปสรรค)
๓. ยุทธศาสตร์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
(๑๐)
องค์กรปกครองส่วน พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ท้องถิ่น
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
(๑๐)
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
Thailand ๔.๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
(๑๐)
จังหวัด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐
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ประเด็นการ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน คะแนน

พิจารณา
๓.๔ วิสัยทัศน์

๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
๓.๘ แผนงาน

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
๓.๙ ความเชื่อมโยง ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
ของยุทธศาสตร์ใน โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ภาพรวม
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมคะแนน

เต็ม
(๕)

ที่ได้

(๕)
(๕)
(๕)
(๕)

(๕)

๑๐๐
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๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้ อ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒ นาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารเพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น ให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี และข้อ ๑๓ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น ให้ ป ระชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิ บห้ าวันนับแต่วันที่ผู้ บริห าร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งในการติดตามและประเมินผลนั้น จะต้องดำเนินการ
ตามแนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
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
(๕)
สังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง
(๕)
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ
(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(๕)
รวมคะแนน
๑๐๐

191
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็น
คะแนน คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ์
การพิจารณา
เต็ม
ที่ได้
๑. การสรุป
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
๑๐
สถานการณ์การ
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand
พัฒนา
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
๒. การประเมินผล ๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ ๑๐
การนำแผนพัฒนา วัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร
เชิงปริมาณ
จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่
ได้กำหนดไว้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative)
๓. การประเมินผล ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
๑๐
การนำแผนพัฒนา เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เชิงคุณภาพ
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ
ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative)
๔. แผนงานและ
๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
๑๐
ยุทธศาสตร์การ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำ
พัฒนา
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand/
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพิ้นที่ติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ
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๕. โครงการพัฒนา
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ
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ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
๕.๒ กำหนด
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
โครงการ
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
๕.๓ เป้าหมาย
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
(ผลผลิตของ
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
โครงการ) มีความ
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร
งบประมาณได้
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
ถูกต้อง
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
๕.๔ โครงการมีความ โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
สอดคล้องกับแผน
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๕.๕ เป้าหมาย
โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
(ผลผลิตของ
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
โครงการ) มีความ
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
สอดคล้องกับ
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
และสังคมแห่งชาติ ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓)
การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ

คะแน
นเต็ม
๖๐
(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

คะแนน
ที่ได้
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เต็ม
ที่ได้
๕.๖ โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
(๕)
สอดคล้อง
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
๕.๗ โครงการ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
(๕)
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
ยุทธศาสตร์จังหวัด หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน
๕.๘ โครงการแก้ไข เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
(๕)
ปัญหาความยากจน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
หรือการเสริมสร้างให้ โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ประเทศชาติมั่นคง ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณมี งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ
(๕)
ความสอดคล้องกับ จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
เป้าหมาย(ผลผลิต
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔)
ของโครงการ)
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)
๕.๑๐ มีการประมาณ การประมาณราคาเพื่อการพัฒ นาต้องให้ สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง (๕)
การราคาถูกต้องตาม ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
หลักวิธีการ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์
งบประมาณ
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๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
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คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) (๕)
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) ใช้บ อกประสิ ท ธิภ าพ (efficiency) ได้ เช่ น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุป ระสงค์ที่เกิดที่สิ่ งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ)
ผลที่ได้รับ เป็ นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
(๕)
พั ฒ นาซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ งไว้ การได้ ผ ลหรื อ ผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุป ระสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนิ น งานตามโครงการ (๒) วั ด และ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔)
เป็ น เหตุเป็ น ผล สอดคล้ องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้
รวมคะแนน
๑๐๐
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๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑.๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)
- โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
จำนวนโครงการที่ จำนวนโครงการที่ จำนวนโครงการที่
เสร็จ
อ ยู่ ใน ร ะ ห ว่ า ง ยังไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์
ดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
16 35.56
29
64.44
2.ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
1
5.88
16
94.12
3.ด้ า นสร้า งสั งคมให้ มี คุ ณ ภาพ
35.80
52
64.20
ชี วิ ต ที่ ดี แ ละอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งมี
29
ความสุข
4.ด้านเสริมสร้า งความสามารถ
50.00
1
50.00
ทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหา
1
ความยากจน
5.ด้า นการบริห ารราชการตาม
93.55
2
6.45
29
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
6.ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นา
9.09
10
90.91
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
1
สิ่ ง แวดล้ อ มให้ เกิ ด ความสมดุ ล
อย่างยั่งยืน
7.ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
2
100
8.ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
42.86
4
57.14
3
ทรัพย์สิน
รวม
80 40.82
116 59.18

จำนวนโครงการ
ที่ยกเลิก

จำนวนโครงการที่มี
การเพิ่มเติม

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด

จำนวน ร้อยละ
-

จำนวน
-

ร้อยละ
-

จำนวน ร้อยละ
45
22.96
17
8.67
81
41.33

-

-

-

-

2

1.02

-

-

-

-

31

15.82

-

-

-

-

11

5.61

-

-

-

-

2
7

1.02
3.57

-

-

-

-
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สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...................
รายการ
โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (.......โครงการ)

ลำดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

๕

คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละของ
ของแผนพัฒนา ของแผนการ
ข้อบัญญัติ+
ท้องถิ่นสี่ปี
ดำเนินงาน
เงินสะสม

บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ
จากเงินสะสม
จัดทำแผนการ
ดำเนินงาน
- ข้อบัญญัติ = .......... +
- เงินสะสม = ..........
สามารถดำเนินการได้
- ข้อบัญญัติ = ......... +
- เงินสะสม = ..........

(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)
การจั ด ผลเชิ งคุ ณ ภาพ ใช้ ก ารสำรวจความพึ งพอใจในการวัด ผลเชิ งคุ ณ ภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึ งพอใจของผู้ รับ บริการในงานบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)
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๔.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
อนาคต

(๑) ผลกระทบนำไปสู่อนาคต
(๑.๑) ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง
วาตะภั ย น้ ำท่ว ม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้น และส่ งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสี ยหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที
(๑.๒) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน และสัตว์ต่างๆ ในตำบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ
โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพื้นที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด โรคติดต่ออันตราย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) การทำลาย การรักษา
(๑.๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สิน
เยอะ ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ ไขปัญหา ให้ ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษา
โดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน
จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้
(๑.๔) ปัญหายาเสพติดในตำบล ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และจำนวนผู้ติด
ยาเสพติด มีจำนวนลดลง แต่เพื่อเป็ นการป้ องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพื้นที่ค้นหา การรณรงค์
ป้องกัน การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด รวมถึงการดำเนิน การตามโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(๑.๕) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล เนื่องจาก ในตำบลด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เส้น ทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญ จรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข จัดทำ
แผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางสำคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
(๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
(๒.๑) ข้อสังเกต จากการสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปั ญ หาที่จ ะต้องดำเนิ น การแก้ไขอยู่ มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุ ข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพ ย์สิ น การศาสนาศิล ปวัฒ นธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่ อนหย่อนใจ สวัส ดิการสังคม การเกษตร
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒ นาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ ง /ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค –
บริโภค ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้
(๒.๒) ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ดังนี้ ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน ตัวแทนส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป

ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป กรณีโ198
ครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
(๒.๓) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ แ ก้ ไขปั ญ หาให้ กั บ ประชาชนได้ ในหลายเรื่ อ ง และครอบคลุ ม ทุ ก ด้ า น มี ผ ลการประเมิ น อยู่ ในเกณฑ์ ที่ ดี
ประชาชนมีความพึงพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม การขาดแคลนน้ำ
อุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง เส้นทางคมนาคมยังไม่ได้มาตรฐาน
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