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องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 



ส่วนที ่๑    
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ด้านกายภาพ  

 ๑.๑  ที่ตัง้ของหมู่บ้านและประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก   ได้รับการ 

ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อมาได้ปรับเป็น อบต.ขนาด
กลางเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ มีสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวน ๒๔ คน มีนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้ ๑ คน มีรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน ๒ คน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน ๑ คน และที่ท าการตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๘ หมู่ที่ ๖ บ้านโตนด ต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

บ้านโตนดเริ่มก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๑๙๓๖ หรือประมาณ ๖๐๐ ปีมาแล้ว โดยที่ก่อน 
จะมีการตั้งหมู่บ้านนี้ได้มีต้นตาลขนาดใหญ่ต้นหนึ่งขึ้นอยู่กลางหมู่บ้าน  ต่อมาได้มีชาวเขมรได้เดินทางอพยพ
มาอาศัยอยู่ใกล้ๆ กับต้นตาลต้นนี้ ซึ่งชาวเขมรเรียกว่า ต้นตะน๊อต  และชาวบ้านก็เรียกชื่อหมู่บ้านตามชาว
เขมรว่า  บ้านตะน๊อต  ต่อมาประมาณปี พ.ศ. ๒๔๕๗ ประชาชนมาอาศัยอยู่มากขึ้นจึงเกิดเป็นหมู่บ้านใหญ่
และได้เรียกชื่อหมู่บ้านเพ้ียนจากเดิมเป็น  บ้านโตนด  จนถึงปัจจุบัน  

  ขนาดพื้นที่และที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  ห่างจาก

ที่ว่าการอ าเภอโนนสูง  ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ ๒๔ กิโลเมตร  
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลใหม่,  ต าบลดอนหวาย  อ าเภอโนนสูง 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลล ามูล    อ าเภอโนนสูง 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลบิง       อ าเภอโนนสูง 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิ 
ต าบลโตนด มีเนื้อที่ทั้งหมด ๓๕.๘๒ ตารางกิโลเมตร จ านวน  ๒๒,๓๘๘ ไร่  คิดเป็นรอ้ยละ ๕.๐๒ ของ

พ้ืนที่อ าเภอโนนสูง    
-   จ านวนครัวเรือนทั้งหมด  ๒,๕๐๕   ครัวเรือน  
-   จ านวนประชากรทั้งหมด    ๗,๖๓๔   คน   
  แยกเป็น  ชาย    ๓,๖๕๐    คน   

หญิง      ๓,๙๘๔   คน 
 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
- สภาพภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ราบเหมาะสมส าหรับที่จะพัฒนาในทุก ๆ ด้าน 
- การคมนาคมสะดวกมีถนนเชื่อมต่อระหว่างต าบลใกล้เคียง 
- การติดต่อสื่อสาร มีโทรศัพท์สาธารณะตามสี่แยกถนนภายในต าบล 
- ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จะประกอบศาสนกิจในวันส าคัญต่าง ๆ 
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๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ  
ต าบลโตนด   มีสภาพค่อนข้างราบเรียบมีความลาดเทเล็กน้อยมีความสูงจากระดับน้ าทะเล    

ประมาณ  ๑๖๔  เมตร   อยู่ตามแนวตอนกลางของต าบลจากด้านแนวเหนือใต้มีเนินสูงจากระดับน้ าทะเล  ๖  
แห่งคือสูงจากระดับน้ าทะเล ๑๖๗ เมตรมีอยู่ ๒ แห่ง สูงกว่า ๑๗๐ เมตร มีอยู่ ๒ แห่ง สูง ๑๗๔ เมตรมีอยู่ ๑ แห่ง  
ลักษณะความลาดเทจะเริ่มจากแนวตะวันตกมาตอนกลางของต าบลและตะวันออกมาตอนกลางของต าบลโดย
ลักษณะการลาดเทมีประมาณ  ๐ - ๓ %  

 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
อุณหภูมิข้ึนอยู่กับสภาพทางธรรมชาติโดยอุณหภูมิจะสูงในช่วงเดือนเมษายน - สิงหาคม  เฉลี่ย  

๓๘ - ๔๐ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิจะต่ าสุดในระหว่างเดือนธันวาคม - มกราคม ของทุกปี  เฉลี่ย ๑๐-๑๕ 
องศาเซลเซียสความชื้นจะมีมากในระหว่างเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม ของทุกปีเนื่องจากอยู่ในช่วงหน้าฝน 

 

 ๑.๔  ลักษณะของดิน 
ในต าบลโตนดประกอบด้วยชุดดิน  ๖  ชุดดังนี ้

๑. ดินชุดพิมาย (๔)                    มีประมาณ   ๗๐%  ของพ้ืนทั้งหมดของต าบล 
๒. ดินชุดกุลาร้องไห้ (๒๕)             มีประมาณ    ๓ %  ของพ้ืนที่ทั้งหมดของต าบล  
๓. ดินชุดกุลาร้องไห้ (๒๖)             มีประมาณ    ๕ %  ของพ้ืนที่ทั้งหมดของต าบล 
๔. ดินชุดเพ็ญ  ( ๓๘)                  มีประมาณ    ๓ %  ของพ้ืนที่ทั้งหมดของต าบล 
๕. ดินชุดโคราช (๔๐)                  มีประมาณ    ๔ %  ของพ้ืนที่ทั้งหมดของต าบล 
๖. ดินชุดน้ าพอง  (๔๔)                มีประมาณ ๑.๕ %  ของพ้ืนที่ทั้งหมดของต าบล 

 

 ๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า  
ต าบลโตนดไม่มีแม่น้ าไหลผ่าน  จะมีเพียงสระ, บึง  และเหมืองส่งน้ า  เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้อุปโภค 

บริโภค  ซ่ึงก็ยังไม่เพียงพอที่น ามาใช้ท าการเกษตร 
๑. สระประปาบ้านสะเดาเอน   หมู่ที่ ๑  บ้านสะเดาเอน 
๒. สระน้ าสาธารณประโยชน์    หมู่ที่ ๑  บ้านสะเดาเอน 
๓. สระมะค่า ๑   หมู่ที่ ๒  บ้านด่านทองหลาง 
๔. สระมะค่า ๒   หมู่ที่ ๑  บ้านด่านทองหลาง 
๕. สระหนองปรือ   หมู่ที่ ๓  บ้านด่านเกวียน 
๖. สระประปาบ้านโตนด  หมู่ที่ ๖  บ้านโตนด 
๗. สระหนองป่าช้า  หมู่ที่ ๖  บ้านโตนด 
๘. สระคู   หมู่ที่ ๗  บ้านโตนด 
๙. สระหนองปุ๊ก  หมู่ที่ ๙  บ้านขาม 
๑๐. สระหนองป่าช้า  หมู่ที่ ๑๑  บ้านโนนด่าน 
๑๑. สระประปาบ้านด่านทองหลาง หมู่ที่ ๑๒  บ้านไผ่สีทอง  
๑๒. เหมืองโนนพรม  หมู่ที่ ๒  บ้านด่านทองหลาง 
๑๓. เหมืองมิยาซาวา  หมู่ที่ ๒  บ้านด่านทองหลาง 
๑๔. เหมืองอีสานเขียว  หมู่ที่ ๒  บ้านด่านทองหลาง 
๑๕. เหมืองหนองพีใต้  หมู่ที่ ๑๐,๓,๔,๖   
๑๖. เหมืองหนองจิก  หมู่ที่ ๙,๒,๖,๗ 



๑๗. เหมืองหนองตาโผก  หมู่ที่ ๘  บ้านทุ่งมน 
๑๘. เหมืองหนองหัวเรือ  หมู่ที่ ๘  บ้านทุ่งมน 
๑๙. เหมืองหนองช่องแมว  หมู่ที่ ๘  บ้านทุ่งมน 
๒๐. เหมืองมาบจาน  หมู่ที่ ๙,๓,๖,๘  
๒๑. เหมืองป่าละลาย  หมู่ที่ ๙,๒,๖,๗ 
๒๒. เหมืองโนนลานนาป่า  หมู่ที่ ๙,๒,๖,๗ 
๒๓. เหมืองโนนอังคาร  หมู่ที่ ๙,๒,๖,๗ 
๒๔. ห้วยเจ๊ก   หมู่ที่ ๙  บ้านขาม 

 

 ๑.๖  ลักษณะของไม้และป่าไม้  
-พื้นที่เกษตรกรรมจ านวน   18,057  ไร่ 

    -พื้นที่/สภาพการถือครอง 
 

 ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
พ้ืนที่

ทั้งหมด 
พ้ืนที่

การเกษตร 

จ าแนกพ้ืนที่เปน็ (ไร่) 

นา พืชไร่ ไม้ผล 
ไม้

ดอก 
พืชผัก 

ทุ่ง
หญ้า 

อื่นๆ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

สะเดาเอน 
ด่านทองหลาง 
ด่านเกวียน 
หนองงูเหลือม 
โตนดเกา่ 
โตนด 
โตนด 
ทุ่งมน 
ขาม 
ใหม่สะเดาเอน 
โนนด่าน 
ไผส่ีทอง 

3,285 
3,183 
2,884 
990 

1,832 
1,934 
1,742 
1,536 
1,517 
2,077 
850 
555 

2,892 
2,700 
2,450 
615 

1,437 
1,553 
1,333 
1,148 
1,391 
1,658 
550 
300 

2,892 
2,645 
2,390 
259 

1,412 
1,529 
1,293 
1,138 
1,336 
1,482 
524 
272 

40 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

80 
30 
- 

80 
55 
50 
20 
25 
24 
40 
10 
45 
97 
- 

88 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

10 
- 

10 
- 
- 
- 
- 
- 

10 
9 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

รวม 22,388 18,057 17,368 150 500 - 39 - 4,331 
 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
 ๒.๑  เขตการปกครอง  ต าบลโตนดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๒  หมู่บ้าน  ได้แก่ 

หมู่ที่ ๑ บ้าน  สะเดาเอน   ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อนายเสกสรรค์  มะเริงสิทธิ์ 
หมู่ที่ ๒ บ้าน  ด่านทองหลาง ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อนายนิวัฒน์  วงษ์ประเสริฐ 
หมู่ที่ ๓ บ้าน  ด่านเกวียน  ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อนางอัมรา  ซุ่มทองหลาง 
หมู่ที่ ๔ บ้าน  หนองงูเหลือม ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อนายศราวุธ  เกตุทองหลาง 
หมู่ที่ ๕ บ้าน  โตนดเก่า  ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อนายส าเริง  ดอกทุเรียน 
หมู่ที่ ๖ บ้าน  โตนด  ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อ น.ส.ประภาพรรณ  ด้วงต่ายมะดัน  
หมู่ที่ ๗ บ้าน  โตนด  ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อนายพินิตย์   คงกลาง 
หมู่ที่ ๘ บ้าน  ทุ่งมน  ก านัน       ชื่อนายอรุณ  ดิ่งกลาง  
หมู่ที่ ๙ บ้าน  ขาม  ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อนายบรรยงค์  จ าปาโพธิ์ 
หมู่ที่ ๑๐ บ้าน ใหม่สะเดาเอน ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อนายสิงหโ์ต  หลอกลาง  



หมู่ที่ ๑๑ บ้าน โนนด่าน  ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อนายสุรศักดิ์  แพกลาง 
หมู่ที่ ๑๒ บ้าน ไผ่สีทอง  ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อนายภิรมย์  ค าไทยกลาง 

  

๒.๒  การเลือกตั้งการปกครอง 
      -  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   
       นายกฤติพงค์    ถวิลสุวรรณวัง   นายก อบต.โตนด 
       ร.ต.สุวรรณ พิมพ์ทองหลาง   รองนายก อบต.โตนด 
      นายอดุลย์    พานอ่ิม    รองนายก อบต.โตนด 
      นางสาวอมรรัตน์ เวชแพทย์   เลขานุการนายก อบต.โตนด 
     - สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน  12  คน 

1. นายไกรสร   ค าไทยกลาง   ประธานสภา อบต. 
2. นายสมศักดิ์   ดอกทุเรียน   รองประธานสภา อบต. 
3. นายสงวน   สร้างกลาง    สมาชิก อบต. ม. 1 
4. นางสาวธารารัตน ์  สื่อกลาง   สมาชิก อบต. ม. 2 
5. นายจิรพัฒน์   กริ่งกลาง   สมาชิก อบต. ม. 3 
6. นายสิทธิชัย   ฉน ากลาง   สมาชิก อบต. ม. 4 
7. นายกิติภูมิ    กฤตยามนตร ี   สมาชิก อบต. ม. 5 
8. นายวิโรจน ์  โชติกลาง    สมาชิก อบต. ม. 7 
9. นายสมสง่า   กิติอาสา    สมาชิก อบต. ม. 8 
10.นายเอกลักษณ์   ศิริรัตน์   สมาชิก อบต. ม. 9 
11. นางแสงจันทร์   หลอกลาง   สมาชิก อบต. ม. 10 
12.นายฉลอง   เฉียงกลาง   สมาชิก อบต. ม. 11 

               โดยมี นายปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์  ปลัดอบต.โตนด   เลขานุการสภาฯ 
 

- การแบ่งส่วนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
๑. ส านักงานปลัด 
๒. กองคลัง  
๓. กองช่าง 
๔. ส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
๕. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

- จ านวนบุคลากร          จ านวน    41 คน 
   1.  ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล           จ านวน     18   คน 

        พนักงานส่วนต าบล                  จ านวน      11 คน 
       พนักงานจ้างตามภารกิจ        จ านวน       3   คน

        พนักงานจ้างทั่วไป      จ านวน       4 คน 
 

  2.  ต าแหน่งในกองคลัง              จ านวน      7   คน 
        พนักงานส่วนต าบล      จ านวน       5   คน 
        พนักงานจ้างตามภารกิจ     จ านวน       2 คน 
 
 



   3.  ต าแหน่งในกองช่าง          จ านวน      9   คน 
       พนักงานส่วนต าบล      จ านวน       4 คน 
                พนักงานจ้างตามภารกิจ        จ านวน       1   คน 

     พนักงานจ้างทั่วไป      จ านวน       4 คน 
 

   4.  ต าแหน่งในกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม           จ านวน      7   คน 
       พนักงานส่วนต าบล                จ านวน      5 คน 

      พนักงานจ้างตามภารกิจ     จ านวน       2 คน
        

   5.  หน่วยตรวจสอบภายใน     จ านวน       1   คน 
    

 ๓. ประชากร    
 ๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  มีจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด  ๑๒  หมู่บ้าน 
 

 
หมู่ที่ 

 
ชื่อหมู่บ้าน 

จ านวน 
รวม ครัวเรือน

ทั้งหมด 
ชาย หญิง 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 

สะเดาเอน 

ด่านทองหลาง 
ด่านเกวียน 

หนองงูเหลือม 
โตนดเก่า 

โตนด 
โตนด 
ทุ่งมน 
ขาม 

ใหม่สะเดาเอน 
โนนด่าน 
ไผ่สีทอง 

 

๓๐๔ 
๑๗๓ 
๒๖๕ 
๑๗๔ 
๑๔๔ 
๒๒๙ 
๑๗๙ 
๒๕๔ 
๑๓๓ 
๔๔๘ 
๘๓ 

๑๑๙ 

 

๕๒๔ 
๒๕๗ 
๓๙๗ 
๑๙๐ 
๒๕๕ 
๓๖๙ 
๒๙๒ 
๓๔๗ 
๒๔๔ 
๔๐๔ 
๑๔๓ 
๒๒๘ 

 

๕๗๙ 
๒๙๕ 
๔๙๙ 
๒๐๘ 
๒๖๔ 
๔๐๓ 
๓๐๘ 
๔๐๐ 
๒๕๕ 
๔๓๓ 
๑๓๔ 
๒๐๖ 

 

๑,๑๐๓ 
๕๕๒ 
๘๙๖ 
๓๙๘ 
๕๑๙ 
๗๗๒ 
๖๐๐ 
๗๔๗ 
๔๙๙ 
๘๓๗ 
๒๗๗ 
๔๓๔ 

รวม ๒,๕๐๕ ๓,๖๕๐ ๓,๙๘๔ ๗,๖๓๔ 
 

:  ประชากร ณ  วันที่  ๙  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
 
 
 
 



 ๓.๒  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
- จ านวนประชากรรวม ณ  เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  แยกช่วงอายุ  ได้แก่ 

ช่วงอายุ เพศ รวม 
ชาย หญิง 

อายุ    ๐-๓    ปี    ๑๑๖ ๑๒๔ ๒๔๐ 
อายุ    ๔-๖    ปี    ๑๑๗ ๑๐๕ ๒๒๒ 
อายุ    ๗-๑๐  ปี    ๑๖๑ ๑๖๘ ๓๒๙ 
อายุ  ๑๑-๑๓  ปี    ๑๔๐ ๑๒๑ ๒๖๑ 
อายุ  ๑๔-๑๖  ปี    ๑๕๔ ๑๒๗ ๒๘๑ 
อายุ  ๑๗-๒๐  ปี    ๒๒๔ ๑๖๘ ๓๙๒ 
อายุ  ๒๑-๓๐  ปี    ๕๓๐ ๕๗๐ ๑,๑๐๐ 
อายุ  ๓๑-๔๐  ปี    ๔๙๐ ๕๑๓ ๑,๐๐๓ 
อายุ  ๔๑-๕๐  ปี    ๖๐๙ ๖๙๒ ๑,๓๐๑ 
อายุ  ๕๑-๖๐  ปี    ๕๑๕ ๕๙๐ ๑,๑๐๕ 
อายุ  ๖๑  ปีขึ้นไป   ๕๙๕ ๘๐๒ ๑,๓๙๗ 

รวม ๓,๖๕๑ ๓,๙๘๐ ๗,๖๓๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓.๓  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ ๑๘ ปี  ณ  เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 
 

หมู่ที่ 
 

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 

สะเดาเอน 

ด่านทองหลาง 
ด่านเกวียน 

หนองงูเหลือม 
โตนดเก่า 

โตนด 
โตนด 
ทุ่งมน 
ขาม 

ใหม่สะเดาเอน 
โนนด่าน 
ไผ่สีทอง 

 

๔๐๓ 
๒๐๘ 
๓๒๖ 
๑๔๘ 
๑๙๔ 
๓๐๓ 
๒๓๒ 
๒๗๙ 
๑๙๖ 
๓๑๕ 
๑๑๖ 
๑๘๒ 

 

๔๖๙ 
๒๕๓ 
๔๒๘ 
๑๖๗ 
๒๑๙ 
๓๓๐ 
๒๖๐ 
๓๓๖ 
๒๑๑ 
๓๓๒ 
๑๐๙ 
๑๖๙ 

 

๘๗๒ 
๔๖๑ 
๗๕๔ 
๓๑๕ 
๔๑๓ 
๖๓๓ 
๔๙๒ 
๖๑๕ 
๔๐๗ 
๖๔๗ 
๒๒๕ 
๓๕๑ 

รวม ๒,๙๐๒ ๓,๒๘๓ ๖,๑๘๕ 
 

:  ประชากร  ณ  เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓.๔  ข้อมูลประชากรย้ายเข้า  เขตพื้นที่ต าบลโตนด มกราคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๓  
เดือน ปี พ.ศ. จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง 

มกราคม 
กุมภาพันธ ์
มีนาคม 
เมษายน 

พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 

พฤศจิกายน 
ธันวาคม 
มกราคม 

กุมภาพันธ ์
มีนาคม 
เมษายน 

พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 

พฤศจิกายน 
ธันวาคม 
มกราคม 

กุมภาพันธ ์
มีนาคม 
เมษายน 

พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 

พฤศจิกายน 
ธันวาคม 

๒๕๖๑ 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

๒๕๖๒ 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

๒๕๖๓ 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

๙ 
๙ 

๑๐ 
๑๙ 
๑๔ 
๑๒ 
๗ 
๖ 
๒ 

๑๒ 
๗ 
๖ 

๑๔ 
๘ 
๗ 
๘ 

๓๐ 
๑๕ 
๘ 
๙ 
๗ 
๙ 

๒๐ 
๔ 

๑๐ 
๙ 

๑๐ 
๑๕ 
๗ 

๑๖ 
๑๘ 
๔ 
๙ 

๑๔ 
๑๕ 
๔ 

๑๕ 
๘ 

๑๘ 
๑๓ 
๑๔ 
๖ 
๖ 
๙ 
๗ 
๖ 

๑๐ 
๘ 
๕ 

๑๔ 
๘ 

๑๐ 
๒๙ 
๑๐ 
๖ 

๑๕ 
๑๑ 
๑๔ 
๙ 
๕ 
๙ 

๑๘ 
๑๐ 
๑๗ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๔ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๑ 
๘ 
๙ 

๒๔ 
๑๗ 
๒๘ 
๓๒ 
๒๘ 
๑๘ 
๑๓ 
๑๕ 
๙ 

๑๘ 
๑๗ 
๑๔ 
๑๙ 
๒๒ 
๑๕ 
๑๘ 
๕๙ 
๒๕ 
๑๔ 
๒๔ 
๑๘ 
๒๓ 
๒๙ 
๙ 

๑๙ 
๒๗ 
๒๐ 
๓๒ 
๒๑ 
๓๑ 
๓๒ 
๑๔ 
๒๐ 
๒๕ 
๒๓ 
๑๓ 

 ๓๘๓ ๔๐๒ ๗๘๕ 

 
:  ประชากร  ณ  มกราคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 



๓.๕  ข้อมูลประชากรย้ายออก  เขตพื้นที่ต าบลโตนด มกราคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๓  
 

เดือน ปี พ.ศ. จ านวน 
รวม 

ชาย หญิง 
มกราคม 

กุมภาพันธ ์
มีนาคม 
เมษายน 

พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 

พฤศจิกายน 
ธันวาคม 
มกราคม 

กุมภาพันธ ์
มีนาคม 
เมษายน 

พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 

พฤศจิกายน 
ธันวาคม 
มกราคม 

กุมภาพันธ ์
มีนาคม 
เมษายน 

พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 

พฤศจิกายน 
ธันวาคม 

๒๕๖๑ 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

๒๕๖๒ 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

๒๕๖๓ 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

๑๐ 
๗ 
๕ 

๒๒ 
๑๒ 
๔ 

๑๐ 
๘ 
๕ 
๖ 

๑๑ 
๒ 
๙ 

๑๑ 
๙ 

๑๐ 
๑๗ 
๑๒ 
๗ 
๗ 
๘ 
๔ 
๗ 
๔ 

๑๒ 
๑๐ 
๘ 

๑๑ 
๖ 
๓ 

๑๖ 
๖ 
๔ 

๑๑ 
๘ 
๕ 

๕ 
๑๒ 
๑๐ 
๑๕ 
๙ 
๗ 
๓ 
๕ 
๗ 
๗ 

๑๐ 
๓ 
๖ 
๙ 
๖ 

๑๒ 
๑๖ 
๑๓ 
๙ 

๑๑ 
๑๑ 
๗ 
๘ 
๖ 
๘ 

๑๒ 
๗ 

๑๓ 
๗ 

๑๕ 
๑๐ 
๕ 
๘ 
๕ 

๑๑ 
๔ 

๑๕ 
๑๙ 
๑๕ 
๓๗ 
๒๑ 
๑๑ 
๑๓ 
๑๓ 
๑๒ 
๑๓ 
๒๑ 
๕ 

๑๕ 
๒๐ 
๑๕ 
๒๒ 
๓๓ 
๒๕ 
๑๖ 
๑๘ 
๑๙ 
๑๑ 
๑๕ 
๑๐ 
๒๐ 
๒๒ 
๑๕ 
๒๔ 
๑๓ 
๑๘ 
๒๖ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๖ 
๑๙ 
๙ 

 ๓๐๗ ๓๑๒ ๖๑๙ 

 
:  ประชากร  ณ  เดือนมกราคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 



๓.๖  สถิติทะเบียนบ้านเพิ่มใหม่ ทร.99 ต าบลโตนด มกราคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๓  
เดือน 

ปี พ.ศ. รวม 

มกราคม 
กุมภาพันธ ์
มีนาคม 
เมษายน 

พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 

พฤศจิกายน 
ธันวาคม 
มกราคม 

กุมภาพันธ ์
มีนาคม 
เมษายน 

พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 

พฤศจิกายน 
ธันวาคม 
มกราคม 

กุมภาพันธ ์
มีนาคม 
เมษายน 

พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 

พฤศจิกายน 
ธันวาคม 

๒๕๖๑ 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

๒๕๖๒ 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

๒๕๖๓ 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

๒ 
๒ 
๐ 

๑๗ 
๕ 
๓ 
๐ 
๑ 
๐ 
๓ 
๕ 
๑ 
๒ 
๑ 
๖ 
๓ 

๑๓ 
๕ 
๖ 
๔ 
๓ 
๕ 
๒ 
๐ 

๑๐ 
๗ 
๒ 
๘ 
๕ 
๖ 

๑๑ 
๓ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

 ๑๔๕ 

 
:  ณ  เดือนมกราคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 



๓.๗  สถิติการตายจากมรณบัตร  ประชาชนต าบลโตนด  มกราคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๓  
 

เดือน ปี พ.ศ. จ านวน 
รวม 

ชาย หญิง 
มกราคม 

กุมภาพันธ ์
มีนาคม 
เมษายน 

พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 

พฤศจิกายน 
ธันวาคม 
มกราคม 

กุมภาพันธ ์
มีนาคม 
เมษายน 

พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 

พฤศจิกายน 
ธันวาคม 
มกราคม 

กุมภาพันธ ์
มีนาคม 
เมษายน 

พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 

พฤศจิกายน 
ธันวาคม 

๒๕๖๑ 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

๒๕๖๒ 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

๒๕๖๓ 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

๒ 
๑ 
๓ 
๑ 
๐ 
๑ 
๑ 
๒ 
๐ 
๒ 
๑ 
๑ 
๔ 
๑ 
๒ 
๑ 
๑ 
๓ 
๐ 
๑ 
๒ 
๔ 
๐ 
๐ 
๔ 
๑ 
๓ 
๐ 
๑ 
๐ 
๑ 
๐ 
๐ 
๓ 
๓ 
๓ 

๒ 
๒ 
๑ 
๐ 
๒ 
๑ 
๐ 
๑ 
๒ 
๑ 
๑ 
๓ 
๑ 
๐ 
๖ 
๑ 
๖ 
๒ 
๒ 
๑ 
๓ 
๐ 
๒ 
๑ 
๔ 
๑ 
๕ 
๐ 
๐ 
๐ 
๑ 
๐ 
๐ 
๑ 
๒ 
๓ 

๔ 
๓ 
๔ 
๑ 
๒ 
๒ 
๑ 
๓ 
๒ 
๓ 
๒ 
๔ 
๕ 
๑ 
๘ 
๒ 
๗ 
๕ 
๒ 
๒ 
๕ 
๔ 
๒ 
๑ 
๘ 
๒ 
๘ 
๐ 
๑ 
๐ 
๒ 
๐ 
๐ 
๔ 
๕ 
๖ 

 ๕๓ ๕๘ ๑๑๑ 

 
:  ประชากร  ณ  เดือนมกราคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๓ 



๓.๘  สถิติการเกิด  ประชาชนต าบลโตนด  มกราคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๓  
 

 อายุ
ปัจจุบนั 

ปี พ.ศ.ที่เด็กเกิด  จ านวน 
รวม 

 ชาย หญิง 
๓ ปี  

 
๒๕๖๑  ๒๖ ๒๖ ๕๒ 

๒ ปี 
 

๒๕๖๒  ๒๘ ๓๔ ๖๒ 

๑ ปี 
 

๒๕๖๓  ๓๓ ๒๖ ๕๙ 

  ๘๗ ๘๖ ๑๗๓ 

 
  ประชากร  ณ  เดือนมกราคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๓ 

     

๔. สภาพทางสังคม   
 ๔.๑  การศึกษา   ต าบลโตนดมีสถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบดังนี้ 
   -  โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  ๓  แห่ง    ดังนี้ ( ณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓)  

๑)  โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง     
     ๑.๑) จ านวนนักเรียน    ๒๐๗    คน  แยกเป็น 
            -  หญิง ๙๗ คน  ชาย ๑๑๐  คน 
     ๑.๒) จ านวนครูและบุคลากรอ่ืน 
           - ผู้อ านวยการโรงเรียน  ๑  คน  (ชาย) 
           - ครู ชาย ๒ คน  หญิง ๑๒ คน  รวม ๑๔ คน 
           - อัตราจ้าง/จ้างเหมา  ชาย ๑ คน หญิง ๒ คน รวม ๓ คน  
๒)  โรงเรียนบ้านด่านเกวียน      
     ๑.๑) จ านวนนักเรียน    ๕๒    คน  แยกเป็น 
           - หญิง ๒๓ คน  ชาย ๒๙  คน 
     ๑.๒) จ านวนครูและบุคลากรอ่ืน 
           - ผู้อ านวยการโรงเรียน  -  คน  
           - ครู ชาย ๒ คน  หญิง ๒ คน  รวม ๔ คน 
           - ลูกจ้างประจ า ชาย ๑  คน   
           - เจ้าหน้าที่ธุรการ  หญิง ๑ คน  
 
 
 
 
 



๓)  โรงเรียนบ้านโตนด     จ านวนนักเรียน    ๑๗๑   คน 
     ๑.๑) จ านวนนักเรียน    ๑๖๘    คน  แยกเป็น 
            -  หญิง ๗๗ คน  ชาย  ๙๑  คน 
     ๑.๒) จ านวนครูและบุคลากรอ่ืน 
           - ผู้อ านวยการโรงเรียน  ๑  คน  (ชาย) 
           - ครู ชาย ๑ คน  หญิง ๘ คน  รวม ๑๐ คน 
           - บุคลากรอ่ืนๆ  ชาย ๒ คน หญิง ๒ คน รวม ๔ คน  

- โรงเรียนมัธยมศึกษา   จ านวน ๑ แห่ง   
๑)  โรงเรียนโตนดพิทยาคม (สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา)   

     จ านวนนักเรียน    ๑๘๓   คน 
๑.๑) จ านวนนักเรียน    ๑๖๘    คน  แยกเป็น 
            -  หญิง ๙๖ คน  ชาย  ๘๗  คน 
     ๑.๒) จ านวนครู   รวม ๒๒ คน 
            -  หญิง ๑๗ คน  ชาย ๕ คน     

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๒ แห่ง    
๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโตนดของ อบต.โตนด จ านวนนักเรียน ๓๒ คน 
    - ครู  จ านวน ๑ อัตรา  - ผู้ช่วยครู (พจ.ภาระกิจ)  จ านวน  ๑  อัตรา  
๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านทองหลางของ อบต.โตนด จ านวนนักเรียน  
    ๓๔   คน 
    - ครู  จ านวน ๑ อัตรา  - ผู้ช่วยครู (พจ.ภาระกิจ)  จ านวน  ๑  อัตรา  

- สถาบันและองค์กรทางศาสนา จ านวน  ๓  แห่ง  และส านักสงฆ์  ๑  แห่ง   
๑)  วัดโตนด 
๒)  วัดด่านทองหลาง  
๓)  วัดด่านเกวียน 
๔) ส านักสงฆ์ครูบากฤษณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔.๒  สาธารณสุข  มีสถานพยาบาลในเขตพื้นที่รับผิดชอบดังนี้  
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ( ต้นแบบ) บ้านด่านทองหลาง จ านวน ๑ แห่ง สังกัด

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด    
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโตนด  จ านวน ๑ แห่ง ตัง้อยู่หมู่ที ่๖ บ้านโตนด  

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑ นายยงยุท  เถื่อนกลาง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 

๒ นางศิราธร  สุภัทโรบล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 

๓ นางริญญภัสร์  ตอสกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 

๔ นางตติยา  แท้สูงเนิน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 

๕ นางสาวจิตลดา  ด้วงกลาง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 

๖ นายวิทยา  ฟองสันเทียะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 

๗ นางรุ้งทิวา  พ่ึงจันดุม เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 

๘ นางสาวเบญจมาศ  เผยกลาง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 

๙ นายสหพันธ์  เมี้ยนกลาง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 

๑๐ นางสุภาพ  เหล็กอยู ่ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

๑๑ นางสาวสัมฤทธิ์  สังทองหลาง พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

๑๒ นางสาวชวัลกร  เสนกลาง พนักงานธุรการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

๑๓ นายละมุล  เสนกลาง ยาม ลูกจ้างช่ัวคราวรายป ี

๑๔ นางสาวกาญจนี  องอาจ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ลูกจ้างเหมาโครงการพัฒนาด้าน
การแพทย์แผนไทย 

 

 ๔.๓  อาชญากรรม 
       ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   มีสถานีต ารวจภูธร (ย่อย 

ดอนหวาย)  เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
สถิติคดีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

 

รายการ ปี ๒๕๖๐ 
(คดี) 

ปี ๒๕๖๑ 
(คดี) 

ปี ๒๕๖๒ 
(คดี) 

ปี ๒๕๖๓ 
(คดี) 

๑. คดีอาชญากรรม ๗ ๗ ๓ ๕ 

๒. คดียาเสพติด ๕๒ ๑๑๕ ๒๓๓ ๓๔ 

๓. คดีจราจร ๒๑ ๓๖ ๕๙ ๓๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 



สถิติคดีรวมในเขตอ าเออโนนสูง 
 

รายการ ปี ๒๕๖๐ 
(คดี) 

ปี ๒๕๖๑ 
(คดี) 

ปี ๒๕๖๒ 
(คดี) 

ปี ๒๕๖๓ 
(คดี) 

๑. คดีอาชญากรรม ๓๙ ๓๔ ๓๕ ๕๔ 

๒. คดียาเสพติด ๓๔๐ ๖๒๔ ๖๑๔ ๑๙๔ 

๓. คดีจราจร ๑๐๙ ๓๖๗ ๔๒๖ ๓๗๓ 
 

  
๔.๔  ยาเสพติด 

   ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอโนนสูง  (ศป.ปส.อ.)  ได้
ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล  และศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา ใน
การบูรณาการการท างานของทุกภาคส่วน  เพ่ือลดระดับของปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว ซึ่งกระบวน การ
ค้นหา ผู้เสพ/ผู้ติดและผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ต้องเป็นไปอย่างมีระบบ มีความปลอดภัย และไม่สร้างความ
ขัดแย้งของผู้ปฏิบัติงานกับประชาชนในพื้นท่ี ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ าเภอโนนสูง จึง
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจุดตรวจหาสาร เสพติดในปัสสาวะ  กลุ่มบุคคลต้องสงสัยกลุ่มเป้า 
หมาย และกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ต าบลหมู่บ้าน/ชุมชน  ด้วยต าบลโตนดของเราอยู่ติดถนนมิตรภาพเป็นเส้นทางผ่านไป
ยังหลายจังหวัดในภาคอีสานและเป็นเส้นทางคมนาคมเส้นทางหลักเป็นเส้นทางขนถ่าย กระจาย   และพักยาเสพ
ติด  ต าบลโตนดของเราเป็นพ้ืนที่สีแดง  โดยเราจะด าเนินการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดในหมู่บ้าน เพ่ือชักจูงให้เข้ารับการ
บ าบัดโดยจะไม่แจ้งความด าเนินคดีใดๆ  ทั้งสิ้น   สถิติการส่งเข้ารับบ าบัดและฝึกอาชีพ  มีดังนี้ 
 

ปี งบประมาณ (บาท) จ านวน (คน) กิจกรรม หมาย
เหตุ 

๒๕๕๕ 
 

๓๑,๕๐๐ ๙ ๑. ส่งเข้าฝึกอบรมค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม (ค่ายพลังแผ่นดิน) 

 

๒๕๕๖ ๑๐,๕๐๐ ๓ ๑. ส่งเข้าฝึกอบรมค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม (ค่ายพลังแผ่นดิน) 

 

๒๕๕๗ ๑๐,๕๐๐ ๖ ๑. ส่งเข้าฝึกอบรมค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม (ค่ายพลังแผ่นดิน) 

 

๒๕๕๘ ๔๘,๐๐๐ ๘ ๑. ส่งเข้าฝึกอบรมค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม (ค่ายพลังแผ่นดิน) 

 

๒๕๕๙ ๓๒,๕๐๐ ๕ ๑. ส่งเข้าฝึกอบรมค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม (ค่ายพลังแผ่นดิน) 

 

๒๕๖๐  -  - -  
๒๕๖๑ - - -  
๒๕๖๒  -  - -  
๒๕๖๓ - - -  



๔.๕  การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดมีผู้ได้รับสวัสดิการทางสังคม  ดังนี้  

- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ        จ านวน   ๑,๔๐๕   คน 
- ผู้พิการ    จ านวน      ๒๓๘   คน 
- ผู้ป่วยเอดส์    จ านวน          ๓   คน   

๕. ระบบบริการพื้นฐาน  

 ๕.๑  การคมนาคมขนส่ง  ต าบลโตนดมีเส้นทางคมนาคมหลักๆ ดังนี้ 
 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ถนนมิตรภาพ  นครราชสีมา-หนองคาย ผ่านหมู่ที่ ๑๐,๔,๘ 

- ถนนโยธาธิการจังหวัดสายเชื่อม  ถนนมิตรภาพเป็นลาดยางผ่านบ้านทุ่งมน  บ้านโตนด -      
  บ้านโนนมันเทศ  ต าบลล ามูล  และเชื่อมอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
- ถนนติดต่อกันภายในต าบลเป็นถนนลาดยางและถนนลูกรัง  ประชาชนอาศัยรถประจ าทาง  
  รถปิก๊อัพ  รถจักยานยนต์ในการติดต่อกับอ าเภอและจังหวัด 

 

 ๕.๒  การไฟฟ้า 
-ประชาชนต าบลโตนดมีไฟฟ้าใช้ทั้ง  ๑๒ หมู่บ้าน   

 ๕.๓  การประปา 
        - ต าบลโตนดมีน้ าประปา จ านวน ๔ แห่ง ได้แก่ ( มีน้ าประปาใช้ครบ  ๑๒ หมู่บ้าน ) 
 ๑)  ประปาบ้านโตนด 
 ๒)  ประปาบ้านบ้านด่านเกวียน   
 ๓)  ประปาบ้านด่านทองหลาง 
 ๔)  ประปาบ้านสะเดาเอน 
 - จ านวนผู้ใช้น้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
   ๑)  หมู่ที่ ๑  จ านวน ๒๙๔  ราย 
   ๒)  หมู่ที่ ๒  จ านวน ๑๗๑  ราย 
   ๓)  หมู่ที่ ๓  จ านวน ๒๔๔  ราย 
   ๔)  หมู่ที่ ๔  จ านวน ๑๖๗  ราย 
   ๕)  หมู่ที่ ๕  จ านวน ๑๓๕  ราย 
   ๖)  หมู่ที่ ๖  จ านวน ๒๒๑  ราย 
   ๗)  หมู่ที่ ๗  จ านวน ๑๗๕  ราย 
   ๘)  หมู่ที่ ๘  จ านวน ๒๒๐  ราย 
   ๙)  หมู่ที่ ๙ ใช้น้ าประปาของบ้านรวง ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ    
  ๑๐)  หมู่ที่ ๑๐  จ านวน ๒๙๙  ราย 
 ๑๑)  หมู่ที่ ๑๑  จ านวน   ๘๙  ราย 
 ๑๒)  หมู่ที่ ๑๒  จ านวน ๑๒๖  ราย 
        รวมทั้งสิ้น    ๒,๑๔๑   ราย 



 ๕.๔  โทรศัพท์ 
            -  ปัจจุบันการสื่อสารสะดวกสบาย  มีโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือใช้อย่างสะดวกสบาย   
ตู้โทรศัพท์สาธารณะประจ าหมู่บ้านไม่ได้ใช้และช ารุดเสียหาย 
 

 ๕.๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
-  องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ไม่มีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขอยู่ในพ้ืนที่ 

ประกอบกับอยู่ไม่ห่างไกลจากตัวอ าเภอจึงสะดวกในการไปใช้บริการที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขในตัวอ าเภอ 
 

 ๕.๖  ด้านบริการเก็บขนขยะมูลฝอย  
       จ านวนผู้ใช้บริการเก็บขนขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
   ๑)  หมู่ที่ ๑  จ านวน   ๑๐๐  ราย 
   ๒)  หมู่ที่ ๒  จ านวน   ๖๙  ราย 
   ๓)  หมู่ที่ ๓  จ านวน   ๙๐  ราย 
   ๔)  หมู่ที่ ๔  จ านวน   ๕๗  ราย 
   ๕)  หมู่ที่ ๕  จ านวน   ๕๒  ราย 
   ๖)  หมู่ที่ ๖  จ านวน          ๑๑๘  ราย 
   ๗)  หมู่ที่ ๗  จ านวน   ๖๙  ราย 
   ๘)  หมู่ที่ ๘  จ านวน   ๗๙  ราย 
   ๙)  หมู่ที่ ๙  จ านวน   ๓๖  ราย    
  ๑๐)  หมู่ที่ ๑๐  จ านวน   ๗๐  ราย 
 ๑๑)  หมู่ที่ ๑๑  จ านวน     ๒๑  ราย 
 ๑๒)  หมู่ที่ ๑๒  จ านวน   ๓๕  ราย 
         รวมทั้งสิ้น       ๗๙๖      ราย 

 

 
๖.  ระบบเศรษฐกิจ 
      ๖.๑  การเกษตร 
          ทุนการผลิต 
 ต้นทุนการผลิตข้าวนาปีนาด าของเกษตรกร  จะอยู่ประมาณไร่ละ 4,140 บาท  ส่วนใหญ่จะอยู่ในหมวด
ค่าจ้าง 1,500 บาท ในช่วงฤดูกาลเร่งด่วนค่าแรงงานจะเพ่ิมข้ึน ในการผลิตข้าวนาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าถอน
กล้าและเป็นค่าด านา ซึ่งรวมกันเป็นค่าปลูก  ส่วนค่าขนย้ายผลผลิตจากพ้ืนที่ผลิตมายังสถานที่เก็บผลผลิตจะขึ้นอยู่
กับระยะทางและความสะดวกของเส้นทาง  เช่น ผู้ที่มีนาอยู่ไกลบ้านจะต้องเสียค่าขนย้ายเพ่ิมข้ึน 
 ต้นทุนการท านาหว่าน ปัจจุบันเกษตรกรนิยมปลูกข้าวนาหว่าน   เนื่องจากลดปัญหาเรื่องค่าแรงงานและ
ค่าใช้จ่ายในการจ้าง  เกษตรกรจะลงมือหว่านเอง  ค่าเตรียมดินไร่ละ 420 บาท ค่าพันธุ์ 625 บาท/ไร่  เนื่องจาก
ใช้เมล็ดพันธุ์มากกว่าการท านาด า 
  ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง   เกษตรกรที่ปลูกมันส าปะหลังจะเสียค่าใช้จ่ายในหมวดแรงงาน  เป็นค่าเก็บ
เกี่ยว  และค่าขนส่ง ผลผลิตจะคิดราคาเป็นกิโลกรัมๆละ 0.25 ส.ต. ขึ้นอยู่กับระยะทาง  แรงงานในการเก็บเกี่ยว
จะคิดเป็นตัน  เกษตรกรเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีปรับปรุงบ ารุงดิน  900 บาท/ไร่ 
 



 การตลาด 
 ข้าว เกษตรกรที่ท าการปลูกข้าวจะซื้อปัจจัยการผลิตในอ าเภอโนนสูง เนื่องจากมีความสะดวก มี 
เกษตรกรบางรายที่ไปรับจ้างในจังหวัด  เมื่อเดินทางกลับก็จะซื้อปัจจัยการผลิต  ในการขายผลผลิตเกษตรกรที่ท า
นาจะน าผลผลิตที่ได้ไปขายเองในอ าเภอโนนสูง  โดยการขายท่ีโรงสีเกษตรกรไม่นิยมขายให้แก่พ่อค้าที่เร่รับซื้อ 
เนื่องจากไม่มั่นใจในการชั่งตวง 
 พืชไร่  เกษตรกรจะจ าหน่ายในพ้ืนที่ ๆ ท าการผลิต เกษตรการที่ปลูกมันส าปะหลังนิยมไปขายในจังหวัด
นครราชสีมา เนื่องจากได้ราคาดีและขายได้ง่ายกว่า  รองลงไปเกษตรจะน าไปขายที่อ าเภอพิมาย 
 โค,กระบือ  เกษตรกรจะขายในหมู่บ้าน โดยมีพ่อค้าในหมู่บ้านและหมู่บ้านข้างเคียงมารับซื้อ 
 สุกร    จะมีพ่อค้ามารับซื้อในหมู่บ้าน  โดยการชั่งน้ าหนัก  หรือตกลงราคากัน 
 

      ๖.๒  การประมง 
    ปัจจุบันมีการขุดบ่อเลี้ยงปลาในทุกหมู่บ้าน  การเลี้ยงปลาจะเลี้ยงแบบปล่อยให้ปลาธรรมชาติเข้าอยู่  มี
บางรายจะซื้อมาเลี้ยง  เช่น  ปลาดุกลูกผสม  รายละ  ๑๐๐-๒๐๐  ตัว  เกษตรกรบอกว่าปลาไม่ค่อยโตและไม่ค่อย
เหลือ  เนื่องจากไม่มีการล้างบ่อ  นอกจากนั้นบางรายจับปลาธรรมชาติเข้ามาปล่อยในบ่อ  เมื่อถึงฤดูแล้งน้ าในบ่อ
ลดลงเกษตรกรจะสูบน้ าออกจากบ่อ  จับปลาขึ้นมาบริโภค  และขายในหมู่บ้าน  รายได้ไม่แน่นอน 
 

 ๖.๓  การปศุสัตว์ 
  โค 
              เกษตรกรนิยมเลี้ยงโคไว้เพ่ือจ าหน่ายเป็นรายได้  โคท่ีเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นโคพันธุ์พ้ืนเมืองและลูก ผสม
อเมริกันบรามัน   การเลี้ยงถ้าเป็นฤดูการท านา   เกษตรกรจะต้องขึ้นไปเลี้ยงในที่ดอนและที่สาธารณะ อาจจะเป็น 
ต่างต าบลหรือต่างหมู่บ้าน  บางครั้งล่ามไว้ในบริเวณบ้าน  แล้วเกี่ยวหญ้ามาเลี้ยง  หรือเก็บฟางแห้งไว้ตั้งแต่เวลา
เก็บเก่ียว  นวดข้าว   หลังจากหมดฤดูกาลท านา  จะปล่อยเลี้ยงในทุ่งนา  ให้เล็มหญ้าฟาง  การปล่อยลงทุ่งจะท า
ให้โคมีการผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติ  ในปัจจุบันเกษตรกรพยายามจะยกระดับสายพันธุ์   โดยการผสมเทียม
และจ้างพ่อพันธุ์ที่มีลักษณะดีผสมกับแม่โคท่ีมีอยู่  การจ้างพ่อพันธุ์อาจจะคิดราคาค่าจ้าง ครั้งละ ๒๐๐-๓๐๐ บาท 
เกษตรกรบางรายจะซื้อแม่พันธุ์ในราคาแพงแต่มีลักษณะดี เพ่ือมาเป็นแม่พันธุ์ 
            การจ าหน่ายโค    จะมีพ่อค้ามารับซื้อในหมู่บ้านเพ่ือน าไปฆ่าท าเนื้อขาย  ส่วนใหญ่จะเป็นวัวเพศผู้  ส่วน
วัวเพศเมียผู้ซื้ออาจมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปเลี้ยงขยายพันธุ์  การซื้อขายจะใช้วิธีตกลงราคาจนเป็นที่น่าพอใจ
แล้วแต่ความเหมาะสม   
 

            กระบือ 
        มีการเลี้ยงกระบือในต าบลโตนดมีจ านวนน้อยมาก   เลี้ยงโดยการปล่อยทุ่งเลี้ยงตามธรรมชาติ ให้
ผสมกันเอง กระบือส่วนใหญ่ยังมีลักษณะที่ยังไม่มีการคัดพันธุ์ที่ดี   
       การจ าหน่ายกระบือ   จะจ าหน่ายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อในหมู่บ้านโดยตกลงราคากันตามความพอใจ  
ส่วนใหญ่จะจ าหน่ายเฉพาะกระบือเพศผู้    
 

   ไก ่
       ปัจจุบันเกษตรกรนิยมเลี้ยงไก่ไว้บริโภคภายในครัวเรือน  เมื่อเหลือพอจากการบริโภคก็จะจ าหน่ายใน
หมู่บ้าน   มีการเลี้ยงกับเกือบทุกหลังคาเรือน 
 วิธีการเลี้ยง เกษตรกรจะเลี้ยงแบบปล่อยให้หากินจะให้อาหารพวกปลายข้าว ข้าวเปลือกในบางขณะ  
เกษตรกรบางรายจะท าเล้าให้นอน ให้นอนตามต้นไม้ คอกสัตว์ ยุ้งข้าว และปล่อยให้ผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติ  
ถึงแม้จะมีอาสาพัฒนาปศุสัตว์ในหมู่บ้าน  แต่การท าวัคซีนป้องกันโรคยังไม่ครบ  ไม่ต่อเนื่อง และไม่พร้อมกันการ



ระบาดของโรคไก่ยังไม่มีการตายสูงที่พบได้แก่  อหิวาต์ไก่ หลอดลมอออักเสบ  เกษตรกรจะแยกไก่ไปเลี้ยงตามหัว
ไร่ปลายนา  หรือกระท่อมนา  เมื่อพบว่าโรคไก่ระบาดในหมู่บ้าน  ซึ่งก็เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งเป็นการป้องกันโรคไก่ได้ดี   
 
          สุกร 
      การเลี้ยงสุกรในต าบลโตนด  มีการเลี้ยงแทบทุกหมู่บ้านเลี้ยงไว้เพ่ือจ าหน่วยเป็นส่วนใหญ่และ 
เลี้ยงมาเป็นเวลานานแล้ว  
วิธีการเลี้ยง 
        เกษตรกรจะเลี้ยงแบบขังคอก ซึ่งท าคอกตามใต้ถุนบ้าน บริเวณบ้าน จะซื้อหัวอาหาร ร าจากร้านคา้
และโรงสี  หรือบางครั้งใช้เศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนส่วนรายที่มีโรงสีจะใช้ร าจากโรงสีของ
ตนเอง  ในเรื่องอาหารเกษตรบอกว่าการหาซื้อมีปัญหาบ้างในบางครั้ง  เช่น  บางขณะร าจากโรงสีในหมู่บ้านไม่พอ  
และราคาของอาหารมีราคาแพง  ท าให้การเลี้ยงขาดทุนในบางรุ่น  เกษตรกรจะขายเมื่อสุกรมีน้ าหนัก  ๘๐ – 
๑๐๐ กิโลกรัว จะมีพ่อค้ามารับซื้อในหมู่บ้าน  อาจใช้วิธีตกลงราคาจากขนาดของสุกร  หรืออาจจะมีการชั่งน้ าหนัก
ขายกันเป็นกิโลกรัมๆละ  ๓๒ – ๕๐ บาท   
 
๖.๔  การบริการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  มีผู้ประกอบการประเภทบริการ  อาทิเป็นร้านค้า  ร้านอาหาร  ร้านเสริม
สวย  โรงแรม  บ้านเช่า  ในเขตชุมชน  ซึ่งเริ่มมีการบริการที่ทันสมัย  ก้าวเข้าสู่เป็นชุมชนเมือง  และจ านวนสถาน
บริการมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 

ร้านค้า ประจ าปี  
๒๕๕๗ 

ประจ าปี  
๒๕๕๘ 

ประจ าปี 
๒๕๕๙ 

ประจ าปี 
๒๕๖๐ 

ประจ าปี 
๒๕๖๑ 

ประจ าปี 
๒๕๖๒ 

ประจ าปี 
๒๕๖๓ 

ประจ าปี 
๒๕๖๔ 

โรงแรม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
ร้านค้า ๖๙ ๖๕ ๕๙ ๖๘ ๖๕ ๕๙ ๔๙ ๔๙ 
ร้านอาหาร ๑๔ ๑๒ ๑๖ ๑๗ ๑๖ ๑๗ ๑๓ ๑๓ 
ร้านเกมส์,     
บริการคอมพิวเตอร์ 

๔ ๔ ๕ ๕ ๔ ๓ ๒ ๒ 

เต็นท์ขายรถมือสอง ๒ ๕ ๒ ๑  -  - ๑ ๑ 
โรงสี ๘ ๘ ๗ ๗ ๖ ๖ ๕ ๕ 
ร้านเสริมสวย ๖ ๕ ๗ ๗ ๖ ๘ ๕ ๕ 
ร้านซ่อมรถ ๑๗ ๑๔ ๑๗ ๑๖ ๑๗ ๑๗ ๑๘ ๑๘ 
โรงเหล็ก ๑๕ ๑๖ ๑๕ ๒๐ ๑๙ ๑๘ ๑๘ ๑๘ 
สถานีบริการน้ ามัน ๖ ๔ ๕ ๕ ๕ ๕ ๖ ๖ 
บ้านเช่า ๘ ๘ ๑๐ ๙ ๙ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
โรงงาน ๘ ๖ ๕ ๖ ๖ ๕ ๔ ๔ 
โรงเชือดไก ่ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
โรงงานผลติศาลพระภูม ิ
และสุขภัณฑ ์

๑๑ ๑๔ ๑๒ ๑๑ ๙ ๙ ๑๒ ๑๒ 

ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า ๓ ๓ ๔ ๔ ๔ ๒ ๑ ๑ 
เหมืองเกลือ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
บริษัทจ าหน่วยรถบรรทุก ๒ ๒  - -  - - - - 
โรงงานผลติเชือกฟาง  - ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 



ร้านจ าหน่ายผ้าใบ - ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ - - 
โรงงานผลติและเฟอร์นิเจอร ์ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ 
ร้ายขายวสัดุก่อสร้าง ๑ ๑ ๒ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
ร้านประดับยนต ์  -  - ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
เสาสัญญาณรับ-ส่งโทรศัพท ์  -  - ๓ ๓ ๓ ๓ ๖ ๖ 
ร้านบริการอัดฉีดล้างรถ  -  - ๓ ๒ ๓ ๓ ๓ ๓ 
โกดังให้เช่า  -  - ๑ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ 
ตู้โทรศัพท์ TOT  -  - ๗ ๑ ๑ ๑ - - 
ฟาร์มหม ู  -  - ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
ร้านผลิตภณัฑ์งานปั้น(รปู
สัตว์) 

  - -  - ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

รวม ๑๗๘ ๑๗๓ ๑๘๘ ๑๙๕ ๑๘๖ ๑๘๐ ๑๕๔ ๑๖๖ 
 
      ๖.๕  การท่องเที่ยว 
   ต าบลโตนด  มีพุทธสถานซึ่งเป็นของเอกชน  ได้แก่พุทธมณฑลตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ บ้านใหม่
สะเดาเอน  หมู่ที่ ๑๐   ผู้ที่ผ่านไป-มาสามารถแวะนมัสการเพ่ือเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตได้  นอกจากนั้นยังมีนโยบาย
จะปรับภูมิทัศน์รอบบึงสะเดาเอน และรอบสระหนองปรือ  เพ่ือเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่ออกก าลังกาย 
แก่ประชาชนในต าบลโตนดและต าบลใกล้เคียง   
 
      ๖.๖  อุตสาหกรรม 
     -โรงงานจัสโมเดิร์น  ซึ่งตั้งมาได้กว่า ๑๐ ปี สินค้าที่ผลิตได้แก่  ผลิตภัณฑ์เพ่ือความงาม  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 
๑๐ บ้านใหม่สะเดาเอน  ต าบลโตนด 
     -โรงงาน RPK  ซึ่งตั้งมาได้กว่า ๑๓ ปี สินค้าที่ผลิตได้แก่  ผลิตภัณฑ์เหล็ก  ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่
สะเดาเอน  ต าบลโตนด 
     -โรงแรมเมืองทองธานี และรีสอร์ท  ซึ่งตั้งมาได้กว่า ๕ ปี   มีที่พักทั้งโรงแรมและรีสอร์ทไว้บริการ 
ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่สะเดาเอน  ต าบลโตนด 
     -โรงฆ่าสัตว์บุญรอดฟาร์ม  เป็นฟาร์มไก่   ซึ่งตั้งมาได้กว่า  ๕  ปี  ช าแหละและจ าหน่วยเนื้อไก่  ตั้งอยู่
เลขที่  ๙๐  หมู่ที่ ๔ บ้านหนองงูเหลือม  ต าบลโตนด 
     -ด่านชั่งน้ าหนัก  ซึ่งตั้งมาได้กว่า ๑ ปี หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่สะเดาเอน  ต าบลโตนด 
 
๖.๗  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
       ด้านการประกอบอาชีพ 

อาชีพหลักๆ ของประชาชนต าบลโตนด  ได้แก่ 
๑.  อาชีพเกษตรกรรม ท าไร่ ท านา 
๒.  อาชีพดัดเหล็ก  ปลอกเสา ปลอกคาน  
๓.  อาชีพผลิตภัณฑ์จากปูน  เช่น ศาลพระภูมิ , ท าโถส้วม 

 



       ด้านกลุ่มอาชีพ 
    ต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ได้มีกลุ่มอาชีพท่ีมีความเข้มแข็ง  ดังนี้ 
    ๑)  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  บ้านโนนด่าน  หมู่ที่ ๑๑  ที่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง   เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมและมีบทบาทในการสนับสนุน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในเครือข่ายของการด าเนินงาน  สามารถพัฒนาขยายผลเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับอ าเภอ  
ระดับจังหวัด 

           
๗.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
     ๗.๑  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
๑)  บ้านสะเดาเอน  หมู่ที่ ๑  ต าบลโตนด   ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 

  เมื่อปี พ.ศ. 2503  มีชาวบ้านย้ายมาจากบ้านด่านทองหลาง  มาอาศัยอยู่ที่ป่าช้าซึ่งมีต้นสะเดา
ต้นหนึ่งขึ้นอยู่ริมหนองน้ า  และสะเดาต้นนี้ได้เอนลงมาในหนองน้ า  ชาวบ้านจึงเรียกสะเดาต้นนี้ว่าสะเดาเอน  และ
เรียกหมู่บ้านนี้ว่า   “บ้านสะเดาเอน”  มาจนถึงทุกวันนี้   

๒)  บ้านด่านทองหลาง  หมู่ที่ ๒  ต าบลโตนด  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
  เดิมบ้านด่านทองหลาง  มีชื่อว่า  “บ้านทองล่าง”  แต่ชาวบ้านเรียกเพ้ียนเป็นด่านทองหลาง   
จวบจนปัจจุบันมีประชากรมากข้ึนจึงได้แยกหมู่บ้านด่านทองหลาง  ได้แก่บ้านสะเดาเอน  หมู่ที่ ๑ , บ้านใหม่
สะเดาเอน  หมู่ที่ ๑๐  และบ้านไผ่สีทอง  หมู่ที่ ๑๒   
  บ้านด่านทองหลาง  ไม่มีวัด  ไม่มีโรงเรียน  แต่วัดและโรงเรียนชื่อด่านทองหลาง  ตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันมีผู้ใหญ่บ้าน ๘ คน  ปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านคนที่ ๘  ชื่อ  นายประทวน  ถังกระโทก  เข้ารับต าแหน่ง  เมื่อวันที่ 
๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๕๔  

๓)  บ้านด่านเกวียน  หมู่ที่ ๓  ต าบลโตนด  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
      จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับประวัติบ้านด่านเกวียนจากผู้สูงอายูหลาย ๆ ท่านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ตั้งแต่
เกิด ได้ให้ค าตอบตรงกันว่า   บ้านด่านเกวียนเป็นหมู่บ้านเก่าแก่โบราณ     โดยไม่มีใครทราบว่าบรรพบุรุษดั้งเดิม
ของชาวบ้านด่านเกวียนมาจากท่ีใด   และไม่ทราบว่าก่อตั้งครั้งแรกในสมัยใดและใครเป็นผู้ก่อตั้ง  พ้ืนที่เดิมของ
บ้านด่านเกวียนเป็นที่ดอนสลับกับแอ่งน้ าและทุ่งนา  ทิศเหนือของหมู่บ้านมีบึงขนาดใหญ่ชื่อว่า บึงหนองปรือ  
ภายในบึงแห่งนี้เดิมมีพืชน้ าจ าพวกต้นปรือ ต้นกก กระเทียมน้ า  ประชาชนในหมู่บ้านใช้ด ารง ชีวิตมาหลายชั่วอายุ
คน ปัจจุบันทางการได้ขุดลอกบึงหนองปรือให้เป็นสระน้ าขนาดใหญ่ ใช้ท าประปาหมู่บ้าน    ผู้สูงอายุท่านหนึ่งได้
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติหมู่บ้านด่านเกวียนไว้ว่า เดิมพ้ืนที่ทิศเหนือและทิศใต้ของบึงแห่งนี้มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้น
อย่างหนาแน่น เป็นที่จับอาศัยของหมู่นกกระเรียน จึงได้ชื่อว่า  หมู่บ้านดอนกระเรียน    ต่อมาจึงเพ้ียนเป็นดอน
เกรียม หรือด่านเกรียน 
 ต่อมาได้มีกลุ่มพ่อค้าวาณิชย์จากที่อ่ืนได้ขนสินค้าโดยใช้กองคาราวานเกวียน เพ่ือน าไปขายยังตั วเมือง
โคราช  และบางกอก    เมื่อกองคาราวานเกวียนได้ผ่านมาถึงหนองปรือก็ได้หยุดพักแรมอยู่เป็นประจ าประกอบกับ
ในระยะหลังมีประชากรอาศัยอยู่มากขึ้นกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่  ภายหลังจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า  หมู่บ้านด่าน
เกวียน   แทนหมู่บ้านดอนเกรียมหรือด่านเกรียนเดิม   และได้มีการบันทึกชื่อผู้ใหญ่บ้านจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ดังนี้ 



  ๑) นายเพชร   ตู้กลาง            (ไม่มีหลักฐานบันทึกวันเดือนปีที่ด ารงต าแหน่ง) 
  ๒. นายสุข   จงเอื้อกลาง  (ไม่มีหลักฐานบันทึกวันเดือนปีที่ด ารงต าแหน่ง) 
  ๓) นายหลอด   ดิ่งกลาง  (ไม่มีหลักฐานบันทึกวันเดือนปีที่ด ารงต าแหน่ง) 
  ๔) นายหลอ  ปวงกลาง  (พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๕๐๓) 
  ๕) นายเมือง   ถมโพธิ์   (พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๑๖) 
  ๖) นายเที่ยง   แก้กลาง  (พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๓๖) 
  ๗) นายประภาส  แก้กลาง  (พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๕๑)  
  ๘) นางอัมรา  ซุ่มทองหลาง  (พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน) 

 

๔)  บ้านหนองงูเหลือม  หมู่ที่ ๔  ต าบลโตนด  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
 บ้านหนองงูเหลือม  เป็นหมู่บ้านที่ตั้งข้ึนมาภายหลังหมู่บ้านด่านเกวียน  มีประชาชนส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐาน
ไปจากหมู่บ้านด่านเกวียนและหมู่บ้านใกล้เคียง     แต่เดิมพ้ืนที่แห่งนี้เป็นหนองน้ าใหญ่กลางหมู่บ้านและบริเวณป่า
รอบๆ หนองน้ ามีงูเหลือมชุกชุม ประชาชนจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านหนองงูเหลือม”  ในระยะแรกของการตั้งถิ่น
ฐานจ านวนหลังคาเรือนและประชากรยังมีน้อย  จึงต้องขึ้นกับบ้านด่านเกวียน  ต่อมาภายหลังมีจ านวนหลังคา
เรือนและประชากรถึงเกณฑ์จะก่อตั้งเป็นหมู่บ้านได้     ตามพระราชบัญญัติการปกครองท้องที่  ทางการจึงได้จัด
ให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหนองงูเหลือม  หมู่ที่ ๔  เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๒๓  โดยมีการบันทึกชื่อผู้ใหญ่บ้านจากอดีตถึง
ปัจจุบัน  คือ 

( ๑ )   นายลิน  ตู้กลาง  พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๓๔ 
( ๒ )  นายสมศักดิ์  กองทองหลาง พ.ศ. ๒๕๓๔  
( ๓ )  นายศราวุธ  เกตุทองหลาง  พ.ศ. จนถึงปัจจุบัน 

 

๕)  บ้านโตนดเก่า  หมู่ที่ ๕  ต าบลโตนด  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
หมู่บ้านโตนดเริ่มก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่  พ.ศ. ๑๙๓๖ หรือประมาณ ๖๐๐ ปีมาแล้ว  โดยที่ก่อนจะมี 

การตั้งหมู่บ้านนี้ได้มีต้นตาลขนาดใหญ่ต้นหนึ่งขึ้นอยู่กลางหมู่บ้าน     ต่อมาได้มีชาวเขมรได้เดินทางอพยพมาอาศัย
อยู่ใกล้ ๆ กับต้นตาลนี้  ซึ่งชาวเขมรเรียกว่า  ต้นตะน๊อต และชาวบ้านก็เรียกชื่อหมู่บ้านตามชาวเขมรว่า  บ้าน
ตะน๊อต   ต่อมาประมาณปี  พ.ศ. ๒๔๕๗   มีประชาชนมาอาศัยอยู่มากข้ึนจึงเกิดเป็นหมู่บ้านใหญ่และได้เรียกชื่อ
หมู่บ้านเพี้ยนจากเดิมเป็น  บ้านโตนด  จนถึงปัจจุบัน   และได้มีการแยกหมู่บ้านออกมาจากหมู่ที่  ๖  บ้านโตนด  
ซ่ึงเดิมเรยีกชื่อบ้านน้ีวา่บ้านเก่า  ต่อมาก็เปลีย่นชือ่บ้านมาเป็น บ้านโตนดเก่า   
 
 

 

๖)  บ้านโตนด  หมู่ที่ ๖  ต าบลโตนด  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
 บ้านโตนดเริ่มก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๑๙๓๖ หรือประมาณ ๖๐๐ ปี  มาแล้ว โดยที่ก่อนจะมีการตั้ง
หมู่บ้านนี้มีต้นตาลขนาดใหญ่ต้นหนึ่งขึ้นอยู่กลางหมู่บ้าน    ต่อมาได้มีชาวเขมรได้เดินทางมาอาศัยอยู่ใกล้ๆกับต้น
ตาลนี้ ซึงชาวเขมรเรียกว่าต้นตะน๊อตและชาวบ้านก็เรียกชื่อหมู่บ้านตามชาวเขมรว่า  บ้านตะน๊อต และต่อ มา



ประมาณ พ.ศ.๒๔๕๗  มีประชาชนมาอาศัยอยู่มากข้ึนจึงเกิดเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่และได้เรียกชื่อหมู่บ้านเพ้ียน
จากเดิมมาเป็น บ้านโตนด จนถึงปัจจุบัน จ านวนผู้น าในหมู่บ้านมี   ดังนี้ 

๑.นายขาว   เกลี้ยกลาง    
๒.นายเกิด   เพ็งวิสาพากพงษ์   
๓.นายประชุม   แก้กลาง  
๔.นายผัน   ชนินเศรษฐ  
๕..นายคูณ  น้อมกลาง   
๖.นายทวี  พิสิษฐชัยณรงค์   

   ๗.นายสมนึก   ยนจอหอ 

๘.นายล าพอง   นนทผ่องศรี 
๙.นางสาวประภาพรรณ  ด้วงต่ายมะดัน   ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน    
   

๗)  บ้านโตนด  หมู่ที่ ๗  ต าบลโตนด  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
 หมู่บ้านโตนดเริ่มก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่  พ.ศ. ๑๙๓๖  หรือประมาณ  ๖๐๐ ปี  มาแล้ว  โดยที่ก่อนจะมีการตั้ง
หมู่บ้านนี้ได้มีต้นตาลขนาดใหญ่ต้นหนึ่งขึ้นอยู่กลางหมู่บ้าน    ต่อมาได้มีชาวเขมรได้เดินทางอพยพมาอาศัยอยู่
ใกล้ๆ   กับต้นตาลนี้  ซึ่งชาวเขมรเรียกว่า  ต้นตะน๊อต   และชาวบ้านก็เรียกชื่อหมู่บ้านตามเขมรว่าบ้านตะน๊อต
ต่อมาประมาณปี  พ.ศ.  ๒๕๔๗   มีประชาชนมาอาศัยอยู่มากข้ึนจึงเกิดเป็นหมู่บ้านใหญ่และได้เรียกชื่อหมู่บ้าน
เพ้ียนจากเดิมเป็นบ้านโตนด  จนถึงปัจจุบัน 

 

๘)  บ้านทุ่งมน  หมู่ที่ ๘  ต าบลโตนด  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
 หมู่บ้านทุ่งมน  หมู่ที่ ๘  แยกออกมาจากบ้านโตนด  หมู่ที่ ๖  ซึ่งบ้านโตนด  เริ่มก่อตั้งขึ้นมา  ตั้งแต่  พ.ศ. 
๑๙๓๖  หรือประมาณ ๖๐๐ ปี  มาแล้ว  โดยที่ก่อนจะมีการตั้งหมู่บ้านนี้มีต้นตาลขนาดใหญ่ต้นหนึ่งขึ้น อยู่กลาง
หมู่บ้าน   ต่อมาได้มีชาวเขมรได้เดินทางมาอาศัยอยู่ใกล้ๆกับต้นตาลนี้ ซึงชาวเขมรเรียกว่าต้นตะน๊อตและชาวบ้าน
ก็เรียกชื่อหมู่บ้านตามชาวเขมรว่า“บ้านตะน๊อต” และต่อมาประมาณ พ.ศ.๒๔๕๗  มีประชาชนมาอาศัยอยู่มากข้ึน
จึงเกิดเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่และได้เรียกชื่อหมู่บ้านเพี้ยนจากเดิมมาเป็น  “ บ้านโตนด ” จนถึงปัจจุบัน   และได้
แยกหมู่บ้านออกมาใหม่ตั้งชื่อว่า “ บ้านทุ่งมน ”  เนื่องจากมีทุ่งนาลักษณะเป็นวงกลมอยู่กลางหมู่บ้านปัจจุบันมี
ถนนสายหลักตัดผ่านทุ่งนาท าให้มีลักษณะเปลี่ยนแปลงจากเดิมเล็กน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 

ชื่อ  นายลอย  เถื่อนกลาง  ก านันคนปัจจุบัน  ชื่อ  นายอรุณ  ดิ่งกลาง   
 

๙)  บ้านขาม  หมู่ที่ ๙  ต าบลโตนด  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
 เมื่อประมาณ ๓๐๐ ปีที่ผ่านมา  มีปู่ทา-ย่าเฟีย  และปู่ราช  ไม่ทราบชื่อภรรยา   ได้เดินทางมาเขมรต่ า  
โดยที่ปู่ทา-ย่าเฟีย  มาอาศัยอยู่ที่โนนทุ่งนา  ปัจจุบันนี้เรียกชื่อว่า  “โนนเขมร” อยู่ห่างจากหมู่บ้านนี้เป็นระยะทาง
ประมาณ  ๑๕.๐๐  เมตร    ส่วนปู่ราชและภรรยามาอาศัยอยู่ที่โนนตาราชอยู่ริมหมู่บ้านต่อมาสองครอบครัวนี้มี
ลูกหลานเพิ่มมากขึ้น    ต่อมาในฤดูฝนน้ าท่วมเป็นประจ าจึงได้ย้ายมาอยู่รวมกันที่โนนบ้านขาม  ซึ่งเป็นโนนที่สูง
กว่าและบริเวณท่ีอาศัยอยู่นั้นมีต้นมะขามเก่าแก่อยู่กระจัดกระจายเป็นจ านวนมากแต่ละต้นมีอายุประมาณ ๔๐๐ 
ปี  จึงเรียกชื่อบ้านนี้ว่า   “บ้านขาม”  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 



 
 

 

๑๐)  บ้านใหม่สะเดาเอน  หมู่ที่ ๑๐  ต าบลโตนด  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
 บ้านใหม่สะเดาเอน   เดิมเป็นหมู่บ้านสะเดาเอน ต่อมาเม่ือปี   พ.ศ. ๒๕๓๔  ได้แยกออกมาจากบ้าน
สะเดาเอน  หมู่ที่ ๑ ออกมาเป็นบ้านใหม่สะเดาเอน  หมู่ที่ ๑๐  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔  เพราะจ านวนประชากรเพ่ิม
มากขึ้น  โดยแบ่งเป็น ๔ คุ้ม  ดังนี้  

๑) คุ้มดอนตะเหลว 
๒) คุ้มพระขุดน้ า 
๓) คุ้มโคกบุหวาย 
๔) คุ้มโนนมะดูก 

     ๑๑)  บ้านโนนด่าน  หมู่ที่ ๑๑  ต าบลโตนด  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
      บ้านโนนด่านอยู่ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านด่านทองหลาง ในหมู่บ้านมีอยู่ ๒ คุ้ม คือ 
 ๑) คุ้มโนนตากแดด แยกมาจากบ้านโนนกราด ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา   โดยมีนายใหญ่ - นางพูน  เฉียงกลาง  นายมี - นางกลม  และนายสี - นางผัน  กระจงกลาง มาตั้ง
บ้านเรือนอยู่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๐ 
 ๒) คุ้มด่านเก่า แยกมาจากบ้านรวง ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  
โดยมีนายโฮน - นางเข็ม  นายสุข - นางชื่น  นางสงค์ - นางพา  มาตั้งบ้านเรือนอยู่ก่อน   แต่ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่มา
อยู่ 
 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐  ทั้งสองคุ้มซึ่งเดิมเป็นเขตการปกครองของบ้านขาม หมู่ที่ ๙  ได้รับการแบ่งเขตการ
ปกครองมาตั้งเป็น  “หมู่บ้านโนนด่าน”   หมู่ที่  ๑๑   ต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  
ผู้ใหญ่บ้านคนแรก  ชื่อ  นางมัฑนา  สังฆะบุตร ,  ผู้ใหญ่บ้านคนที่  ๒  คือ นายจรัส กระจงกลาง  และผู้ใหญ่คน
ปัจจุบันคือ นายสุรศักดิ์ แพกลาง 

๑๒)  บ้านไผ่สีทอง  หมู่ที่ ๑๒  ต าบลโตนด  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
 บ้านไผ่สีทอง  เดิมเป็นคุ้ม ๆ หนึ่งของบ้านด่านทองหลาง  หมู่ที่ ๒ ต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง   
เมื่อวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๐  เนื่องจากมีประชากรเพ่ิมมากข้ึน  ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้แยกหมู่บ้าน
จึงได้จัดแบ่งเขตหมู่บ้านใหม่ขึ้นมา  โดยแยกออกจากหมู่บ้านด่านทองหลาง  หมู่ที่ ๒ และหมู่บ้านด่านเกวียน หมู่ที่ 
๓  บริเวณท่ีอาศัยแยกออกมานั้นมีป่าไผ่ขึ้นอยู่กระจัดกระจายหลายกอ  เมื่อได้ตั้งเป็นหมู่บ้านแล้วจึงได้ตั้งชื่อว่า  
“บ้านไผ่สีทอง” มาตั้งแต่นั้น 
 มีผู้น าคนแรก  คือ นายสมาน   ปวงกลาง  เป็นผู้ใหญ่คนแรก  ต่อมามี นางวรัตน์  รัตนนิชาญ  เป็นผู้ใหญ่
ตั้งแต่ปี  ๒๕๔๕  คนที่สาม  นายภิรมย์  ค าไทยกลาง จนถึงปัจจุบัน 
 
 
 
 

 



 ๗.๒  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ต าบลโตนดมีแหล่งน้ าที่ส าคัญหลักๆ ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อแหล่งน้ า หมู่บ้าน 
ขนาดแหล่งน้ า 

กว้าง ยาว ไร่ ความลึก 
๑ สระประปาบา้นสะเดาเอน หมู่ ๑ บ้านสะเดาเอน - - ๙๙-๐-๒๒ ๕.๕๐ 
๒ สระน้ าสาธารณประโยชน์ หมู่ ๑ บ้านสะเดาเอน - - ๓-๑-๐ ๕.๕๐ 
๓ สระมะค่า หมู่ ๒ บ้านด่านทองหลาง - - ๑๐ ๓.๐๐ 
๔ สระมะค่า หมู่ ๒ บ้านด่านทองหลาง - - ๑๐ ๓.๐๐ 
๕ สระน้ าบึงหนองปรือ หมู่ ๓ บ้านด่านเกวียน - - ๑๙๖-๑-๑๗ ๕.๕๐ 
๖ สระประปาบา้นโตนด หมู่ ๖ บ้านโตนด - - ๓๗-๑-๑๗ ๕.๕๐ 
๗ สระค ู หมู่ ๗ บ้านโตนด - - ๒๕-๒-๘๓ ๔.๐๐ 

  
 

ที ่ ชื่อแหล่งน้ า หมู่บ้าน 
ขนาดแหล่งน้ า 

กว้าง ยาว ไร่ ความลึก 
๘ สระหนองปุ๊ก หมู่ ๙ บ้านขาม - - ๑-๓-๐ ๕.๕๐ 
๙ สระหนองป่าช้า หมู่ ๑๑ บ้านโนนด่าน - - ๓-๓-๐ ๕.๕๐ 

๑๐ สระประปาบา้นด่านทองหลาง หมู่ ๑๒ บ้านไผ่สีทอง - - ๒๕ ๕.๕๐ 
๑๑ เหมืองโนนพรม หมู่ ๒ บ้านด่านทองหลาง ๓ ๒,๐๐๐  - ๑ 
๑๒ เหมืองมิยาซาวา หมู่ ๒ บ้านด่านทองหลาง ๔ ๒,๐๐๐ - ๑.๕๐ 
๑๓ เหมืองอีสานเขียว หมู่ ๒ บ้านด่านทองหลาง ๖ ๑,๘๐๐ - ๒ 
๑๔ เหมืองหนองพีใต้ หมู่ ๒ บ้านด่านทองหลาง ๖ ๓,๒๑๔ - ๒.๕๐ 
๑๕ เหมืองหนองจิก หมู่ ๗ บ้านโตนด ๓ ๒,๐๐๐ - ๑ 
๑๖ เหมืองหนองตาโผก หมู่ ๘ บ้านทุ่งมน ๕ ๘๐๐ - ๒ 
๑๗ เหมืองมาบจาน หมู่ ๙ บ้านขาม ๖ ๕,๕๐๐  - ๒ 
๑๘ สระหนองป่าช้าบ้านโตนด หมู่ ๖ บ้านโตนด ๓๕ ๑๕๐  - ๒ 
๑๙ เหมืองบ้านน้อย  หมู่ ๖ บ้านโตนด ๑ ๒,๐๐๐   
๒๐ เหมืองใหม่โนนอังคาร หมู่ ๖ บ้านโตนด ๑ ๑,๐๐๐   
๒๑ เหมืองโนนลานนาป่า หมู่ ๖ บ้านโตนด ๑ ๒,๐๐๐   
๒๒ เหมืองหนองหว้า หมู่ ๗ บ้านโตนด ๑ ๒,๐๐๐   
๒๓ เหมืองโนนกระถิน หมู่ ๘ บ้านทุ่งมน ๒ ๓,๐๐๐   
๒๔ เหมืองหนองช่องแมว หมู่ ๘ บ้านทุ่งมน ๖ ๑,๐๐๐  - ๒ 
๒๕ เหมืองหนองหัวเรือ หมู่ ๘ บ้านทุ่งมน ๒ ๑,๕๐๐   
๒๖ เหมืองไสไ้ก่ ๑ หมู่ ๙ บ้านขาม ๑ ๑,๗๐๐   
๒๗ เหมืองไสไ้ก่ ๒ หมู ๙ บ้านขาม ๑ ๒,๐๐๐   
๒๘ เหมืองดาดคอนกรีต หมู่ ๙ บ้านขาม ๑ ๓,๐๐๐   
๒๙ เหมืองป่าละลาย หมู ๙ บ้านขาม ๒ ๕,๕๐๐   

 
 



๗.๔  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
  แหล่งน้ าที่ส าคัญของต าบลโตนดมีสามแหล่งใหญ่ๆ ที่ใช้ส าหรับกักเก็บน้ าดิบผลิต

น้ าประปา  ได้แก่ 
๑) สระประปาหนองโตนด  หมู่ที่ ๖  ส าหรับผลิตน้ าประปาบ้านโตนด 
๒) สระหนองปรือ  หมู่ที่ ๓  ส าหรับผลิตน้ าประปาบ้านด่านเกวียน 
๓) สระวัดบ้านด่านทองหลาง  หมู่ที่ ๑๒  ส าหรับผลิตน้ าประปาบ้านด่านทองหลาง 
๔) สระประปาสะเดาเอน  หมู่ที่ ๑๐  ส าหรับผลิตน้ าประปาบ้านสะเดาเอน 

  

๘.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 

     ๘.๑  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณ ๙๙%   
 

     ๘.๒  ประเพณีและงานประจ าปี 
   ด้านประเพณี / วัฒนธรรม / กฎ / ระเบียบ / ค่านิยมและความสัมพันธ์ของชุมชน  เป็นลักษณะของ
พ้ืนที่หรือหล่อหลอมจากประสบการณ์ของรุ่นสู่รุ่นเป็นส านึกร่วมของคนในชุมชนที่สร้างขึ้นมาเพ่ือก ากับดูแลชุมชน
ให้ด าเนินชีวิตไปตามระบบคุณค่าแนวคิดของชุมชนนั้นๆ  เป็นกฎของหมู่บ้าน 
 

ประเพณี / กิจกรรม วัตถุประสงค์ ช่วงเดือน 
งานปีใหม ่ จัดงานปีใหม่ มกราคมของทุกปี 
งานวัดหรืองานประจ าปี การจัดงานเพ่ือท าบุญ ธันวาคม – มกราคม 
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ เมษายนของทุกปี 
ท าบุญกลางบ้านหรือบุญเดือนหก ท าบุญตักบาตรเลี้ยงตาปู่ พฤษภาคม 
เข้าพรรษา ท าบุญตักบาตร กรกฎาคม 
ตักบาตรเทโว ท าบุญตักบาตร ตุลาคม 
ออกพรรษา ท าบุญตักบาตร ตุลาคม 
เทศมหาชาติ ท าบุญช่วงออกพรรษา ตุลาคม 
งานทอดกฐิน ท าบุญเพ่ือทอดกฐิน ตุลาคม / ช่วงออกพรรษา 
ลอยกระทง หาวัตถุดิบเพ่ือท ากระทง พฤศจิกายน 
      
๘.๓  อูมิปัญญาท้องถิ่น  อาษาถิ่น 
   ต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ใช้ภาษาถ่ินไทยโคราช  และมีภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดังนี้ 
  ๑.  ด้านการท าสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  หมู่ที่ ๙  บ้านขาม  สมาชิกกลุ่มประมาณ ๑๕ คน  เช่น  ท า
กระเป๋า, ตะกร้า, กระเป๋าสตางค์  ท าจากเศษกระป๋องเบียร์และซองกาแฟ 
  ๒.  ด้านงานฝีมือด้านจักรสานเสื่อกก  อยู่ที่บ้านสะเดาเอน  หมู่ที่ ๑  
  ๓.  กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง  หมู่ที่ ๑๑  
 
 

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



 

 

ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  มีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดย
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุม
คณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตาม
มิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  
สรุปย่อได้  ดังนี้ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาได้

ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
บนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีใน
ช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและ
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ียังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า  ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามา
เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนา
ระดับมหภาค 



 

 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพ
การให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหา
ความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะ
ยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความ
ชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรม
ลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การ
พัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน  
ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทาง
ความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า  ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบัน
หลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัย
เด็กท่ีลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศใน
มิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการ
เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทาง
สังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชีย  แต่
การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านยังคง
เป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับปัญหาด้านความ
มั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการ
สร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน  ซึ่งรวมถึงการสร้าง
ความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความ
เชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ 
และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากล
ต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่
ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ  รวมทั้ง
ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้ เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ  เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น 



 

 

แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของ
สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  ๒๕๗๔จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศ
ไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่
แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ใน
การผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 

ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติ เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่ งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น 
ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศ
ไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะ
อาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรง
มากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้ง
ในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหาร
และน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี  ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละ
ประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ท าให้การเป็นสังคมสี เขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงาน
และอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้น
และเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 

แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการ
จ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยง
ด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 

เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์
ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและ
คาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด  และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการ
สาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ 
หากไม่มีมาตรการท่ีมีประสิทธภิาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึง
การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้น



 

 

อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับ
ความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความ
ต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากข้ึน หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูก
ทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแส
โลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง  วิถีชีวิตที่ เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งข้ึน ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหา
ความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น 
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้อง
มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถ
รู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียน
การสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทย
แลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตรและภาคบริการ 
กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทุกภาคส่วน 

นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ
อาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยาย
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการ
แข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศมากข้ึน รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลัง
ทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐาน
และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการ
ปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการส่งเสริม
คนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้ง
ภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะ
พฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 



 

 

ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให้
เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้
ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ  พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือ
ยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ  ความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง
ในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน
ขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 

 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ  รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล  มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได ้
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

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

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

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

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 



 

 

(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง

และการจัดการตนเอง 
๔ .๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ

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

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึก

มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 
 
 
 
 

 



 

 

 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น 
ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญท่ีต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  ขณะเดียวกัน 
ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่าง
มีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

 
๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  
 

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  มีทั้ งหมด  ๑๐  ยุทธศาสตร์ โดยมี  ๖ 

ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

  ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  



 

 

๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง
คั่ง และยั่งยืน  

๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

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

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

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

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

และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยมี
อาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้าโขงเป็นเส้นกั้น
พรมแดน และด้านใต ้ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นที่ราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณแอ่งที่
ราบโคราช อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่งสกลนคร อยู่
ทาง ตอนเหนือของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้าโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่ง
สกลนคร ได้แก่ เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วงเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มีแนว
เทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พ้ืนที่แอ่งโคราช ซึ่งเป็นเขตเงา
ฝนจึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร  จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด  คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ 
นครราชสีมา ฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ าสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕9 มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ จ าแนกเป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ ๑๕.๖๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พ้ืนที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๖๐.๕ และพ้ืนที่
ใช้ประโยชน์อื่นๆ 26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพ้ืนที่ภาค  

 

 



 

 

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้า ทาให้ขาดแคลนน้า และขาดธาตุ
อาหาร ใต้ดินมีเกลือหิน ทาให้ดินเค็ม จึงมีข้อจากัดต่อการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร  

๑.๕.๒ แหล่งน้ า มีลุ่มน้าขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มได้แก่ แม่น้าชี มีความยาวประมาณ 
๗๖๕ กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ามูลที่จังหวัด
อุบลราชธานี แม่น้ามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้าอยู่ที่เทือกเขาสันกาแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้า
โขงที่จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลาน้าสาขาย่อย ได้แก่ ลาปาว ลาน้าอูน ลาน้าสงคราม ลาเสียว ลาน้า
เลย ลาน้าพอง และลาตะคอง รวมทั้งแหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่  ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ เช่น หนองหาร 
(สกลนคร) และ บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้าบาดาล มีปริมาณน้าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง ที่ความลึกของบ่อประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด 
เนื่องจากพ้ืนที่ในแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะน้าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบ
น้ าเค็ม  

๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้ จานวน ๑๕.๖6 
ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ซึ่งยังต ากว่าค่า
เป้าหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศที่จะต้องมีพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น 
ป่าเบญจพรรณ  

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศ

เพื่อนบ้าน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้  
๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
๒.๑.๓ เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  
๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบิน  
๒.๔ ด่านชายแดน  
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการในภาค 

ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู ่(ช่วงชุมทางถนนจิ
ระ-ขอนแก่น ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ (ช่วง
บางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟ้า  
๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  
 
 
 



 

 

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  

จ านวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕60 มีจาน
วนประชากร ๒๑.๙8 ล้านคน หรือร้อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก ๒๑.69 ล้านคน ในปี ๒๕๕5 และมี
อัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรในช่วงปี ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓1 ต่ ากว่าประเทศที่มีอัตราการเพ่ิม
เฉลี่ยร้อยละ ๐ .54 โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด ๒ .58 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัด
อุบลราชธานี มีประชากร 1.81 ล้านคน และจังหวัดขอนแก่น มีประชากร ๑.76 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ 
๘.๕ และ ๘.๒ ของประชากรภาค ตามลาดับ  

๔.๒ แรงงาน  
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา  แรงงานระดับ

อาชีวะมีสัดส่วนน้อยมาก ในปี ๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 
50.77 ของกาลังแรงงาน ของภาค จานวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 57.8 ในปี ๒๕๕5 
เป็นร้อยละ 56.48 ในปี ๒๕60 มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 16.02 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 
๑๗.9 ในปี ๒๕60 ระดับมัธยมปลาย เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๑.96 ในปี ๒๕60 
แรงงานระดับอาชีวะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ  ๒ .07 ในปี  ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๒ .09 ในปี  ๒๕๖๐ 
ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 7.05 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 9.56 ในปี ๒๕60 

๔.๓ การศึกษา  

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

๔.๔ สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ในปี 
2560 มีจานวนโรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 
(รพท.) 23 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗
7 แห่ง  

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ท รั พ ย า ก ร ป่ า ไ ม้ มี แ น ว โน้ ม ล ด ล ง  ใน ปี  ๒ ๕ 60 ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม ้จานวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ 
ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ในช่วงปี 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ของภาคลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมมากขึ้น โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่
จังหวัดมากที่สุดได้แก ่จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  

การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60 มีจานวน
การเกิดไฟป่าเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8.8 โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่า จ านวน 878 ครั้ง พ้ืนที่ถูกไฟไหม้ 9,687 
ไร่ ลดลงจาก ปี ๒๕๕6 ที่มีจานวน 1,574 ครั้ง และจานวนพ้ืนที่ป่าถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่งเป็นปีที่เกิดไฟ
ไหม้ป่ามากที่สุด โดยในระหว่างปี ๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งต่อปี คิดเป็นพ้ืนที่ที่ถูกไฟ
ไหม้เฉลี่ย ๑๘,๗๔๑.๒ ไร่ต่อป ี 

 



 

 

๖. สภาวะแวดล้อม  
๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดอ่อน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  

๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัย
และ ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม ด้าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโต
ได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมา
ช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่
เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ  
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่กา
ลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูง
เพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว  

๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค์  
๘.๒.๑ เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้าและดิน ให้เอ้ือต่อการ

ประกอบอาชีพ การดารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  

๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  

๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

 
๘.๓ เป้าหมาย  

๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมข้ึน  

๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการ
กระจายรายได้ภาคตะวันออก เฉียงเหนือลดลง  

 
 

๘.๔ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  



 

 

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ล้านบาท  
(ปี 2559)  

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้ อ ย ล ะ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้ อ ย ล ะ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้ อ ย ล ะ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้ อ ย ล ะ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
ร้อยละ 3.5ต่อ
ปี  

สัมประสิทธิ์ความไม่
เ ส ม อ ภ า ค  (Gini 
Coefficient)ใ น ก า ร
กระจายรายได้ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ปี 2560) 

ล ด ล ง ต่ า
ก ว่ า 
0.446 

ล ด ล ง ต่ า
ก ว่ า 
0.446 

ล ด ล ง ต่ า
ก ว่ า 
0.446 

ล ด ล ง ต่ า
ก ว่ า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่า  
0.446 

8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน  

 
8.5.2 ยุทธศาสตร์ที ่๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้มรีายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
 

8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ
ภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

8.5.4 ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
     8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่าย

คมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อ
พัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  

8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียง
เศรษฐกิจ  

 
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา 

ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร)์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที ่25กรกฎาคม 2561 
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา) เห็นชอบแนวทาง
การกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่
ประชุม อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบแนวทางการกาหนดก
รอบการจัดสรรงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วนส่วนที่ 1 งบประมาณเพ่ือการพัฒนาตาม



 

 

ศักยภาพความต้องการของพ้ืนที่ หรือประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัดส่วนที่ 2 งบประมาณเพ่ือการพัฒนาใน
ลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายส าคัญของรัฐบาลเชิงพ้ืนที่ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ทิศทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
และมุ่งเน้นการทางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน  (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
สถาบันการศึกษา) เพ่ือร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ  สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นการ
แก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และนาไปสู่การกระตุ้น
ให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด 

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

บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยสรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม 

เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

เป้าหมายการพัฒนา 
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม และ

สังคมเป็นสุข 
   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรรูป 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว  และ
ผลิตภัณฑ์ไหม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 แผนพฒันาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด  มีรายละเอียดดังนี้  

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 ๑.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การท่องเที่ยว  Logistics และพลังงานสะอาดใน

ภูมิภาค 
 ๒.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

มาตรฐานสากล  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓.  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความม่ันคง เพ่ือป้องกันสถาบันหลัก

ของชาติ 
 ๕.  เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
 

วิสัยทัศน์  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  ๔  ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
เป้าประสงค์รวม 
 ๑.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.  เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และป้องกันสถาบัน

หลักของชาติ 
 ๕.  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยทุธศาสตร์ 
 ๑.  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 ๒.  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 ๔.  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่วัตกรรมใหม่  เกษตร  อุตสาหกรรม  ปลอดภัย” 



 

 

   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ก ารพั ฒ น าแล ะ

เพิ่ มศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 

๑.  เพ่ือขยายอัตรา
การเจริญ เติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

๑ .  อั ต ร า ก า ร
เปลี่ยนแปลงของรายได้
เฉลี่ ยของครัว เรือนใน
จังหวัด (%) 
๒ .  อั ต ร า ก า ร

เป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ว ล ร ว ม
จังหวัด (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จ านวนครัวเรือนที่

ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
ในพ้ืนที่(ครัวเรือน) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
ร าย ได้ ล ด ร าย จ่ า ย  ต าม แ น ว
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
๒. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า 

และบริการภาคการเกษตรต้นทาง 
กลางทางและปลายทาง 
๓. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า

และบริการภาคนอกการเกษตรต้น
ทาง กลางทางและปลายทาง 
๔. สนับสนุนการผลิตและสร้าง

ผ ล ง า น วั ต ก ร ร ม ก า ร เก ษ ต ร
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย 
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด 
๕. ส่งเสริมการน าวัตกรรมการ

เกษตร อุตสาหกรรมและอาหาร
ปลอดภัย (Food Valley) มาเพ่ิม
ศักยภาพในการผลิต 
๖. สนับสนุนการสร้างรายได้จาก

การท่องเที่ยงและกีฬา 
๗. สนับสนุนการสร้างอาชีพใน

ครัวเรือนในชุมชนต่างๆ โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒ .  เ พ่ื อ ส ร้ า ง
เ ส ถี ย ร ภ า พ ท า ง
เศรษฐกิจ 

๔. อัตราการว่างงาน 
(%) 
๕. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ย

ต่ อ ร า ย ได้ เฉ ลี่ ย ข อ ง
ครัวเรือน(เท่า) 
๖. อัตราส่วนการออม

เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน (%) 

๘.สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือ
ให้กับผู้ว่างงาน 
๙ . ส่ งเสริมความ เป็ นอยู่ ตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑ ๐ . ส่ ง เส ริ ม ก า ร อ อ ม ข อ ง

ครัวเรือน 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

 ๓ . เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ขี ด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

๗ . ผ ลิ ต ภ าพ แ ร ง ง า น 
(บาท/คน) 
 
 
๘. จ านวนผู้ประกอบการ
ด้ า น น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน (ราย) 
 

๑๑. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของแรงงาน เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตของสินค้าและ
บริการ 
๑ ๒ .ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า
ผู้ ป ระกอบการฐานนวัตกรรม
( Innovative Entrepreneurship 
Development)  แ ล ะ
ผู้ ป ระกอบ การให ม่ ท างธุ รกิ จ
เทคโนโลยี  (Tech Startup)ของ
จังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ 
กับหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและ
เอกชน 
๑๔. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเชียวชาญของแรงงานด้าน
การท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า
และบริการ 

ยุ ท ธศ าสต ร์ ที่  ๒ 
ยกระดับสังคม ให้
เป็นเมืองหน้าอยู่ 

๑ . เ พ่ื อ ล ด ค วาม
ยากจนและความ
เลื่อมล้ า 

๑. ร้อยละของประชากรที่
อยู่ใต้เส้นความยากจน (%) 
๒ . สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ก า ร
ก ร ะ จ า ย ร า ย ได้  (Gini 
Coefficient) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายได้ลดรายจ่าย 
๒. ส่ งเสริมการกระจายรายได้
อย่างทั่ งถึง และได้รับสิ่ งอ านวย
ความสะดวกจากโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของภาครัฐ รวมทั้งระบบป้องกัน
ภัยที่เอ้ือต่อการกระจายเศรษฐกิจ 

๒ .  เ พ่ื อ พั ฒ น า
โ ค ร ง ข่ า ย ค ว า ม
คุ้มครองทางสังคม 

๓. ร้อยละผู้อยู่ ในระบบ
ประกันสังคมต่อส านักงาน
แรงงาน (%) 
๔. ร้อยละความครอบคลุม
ของบัตรประกันสุขภาพ
ของประชาชน (%) 

๓. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสังคม
และประกันสังคมในแรงงาน 
 
๔ . ส่ ง เส ริ ม ก า ร จั ด บ ริ ก า ร
สาธารณ ะสุ ขที่ มี คุณ ภ าพและ
สามารถบริการได้อย่างครอบคลุม 

๕. จ านวนศูนย์ช่วยเหลือ
สัตว์เร่ร่อนในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา (ศูนย์) 

๕. ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือ
สั ต ว์ เ ร่ ร่ อ น ใน พ้ื น ที่ จั ง ห วั ด
นครราชสีมา 

 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

 ๓. เพ่ือสร้างความ
คุ้มกันให้กับสังคม 

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

๖. ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันทาง
สังคม 
 
 
๗. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนที่ประสบปัญหาทาง
สังคมขอรับบริการจากส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบทางภารกิจที่กฎหมาย
ก าหนด 

๔. เพ่ือให้
ประชาชน เข้าถึง
โอกาสทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม 

๘. อัตราส่วนแพทย์ต่อ
ประชาชน (แพทย์/คน) (ปี
๒๕๕๙ แพทย์ ๖๒๖ คน 
ประชากร ๒,๖๒๙,๙๗๙ คน) 
๙. อัตราส่วนทันตะแพทย์ต่อ
ประชากร (ทันตะแพทย์/คน) 
 
๑๐. อัตราส่วนพยาบาลต่อ
ประชากร (พยาบาล/คน) 
 
๑๑. ประชาชนนักศึกษาและ
บุคลากรด้านดิจิทัลได้รับ
ความรู้และประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล (คน) 
๑๒. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทยอายุ ๑๕-๕๙ ป ี 
๑๓. อัตราการได้รับงานท าของ
บัณฑิตที่จบภายใน ๑ ปี (%) 
 
๑ ๔ . อัค รการว่ า งงาน ขอ ง
ประชากร (ปี ๕๘) (%) 
 
 
 
๑๕. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม. 
๓ (คะแนน) 

๘. ส่งเสริมการให้มีการผลิตแพทย์ 
 
 
 
๙. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนา
ทันตะแพทย์เพ่ิมเพ่ือรองรับภาวะ
ผู้สูงอายุของจังหวัด 
๑๐. ส่ งเสริมให้มีการผลิตและ
พัฒนาบุคคลากรด้านการบริการ
เพ่ิมข้ึน 
๑๑. ส่งเสริมการสร้างทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชน ทุก
สาขาอาชีพ 
 
๑๒. ส่งเสริมให้ประชากรศึกษาใน
และนอกระบบ 
๑๓. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชากรในทุก
พ้ืนที่ ในทุกด้าน 
๑๔. ส่ งเสริมและแนะน าความ
ต้องการแรงงานให้บัณฑิตท่ีจบใหม่ 
๑๕ . ส่ ง เสริม ให้ มี ตลาดนั ดพบ
แรงงาน เพ่ือลดอัตราการว่างงาน
ของประชาชน 
๑๖. ส่งเสริมการเรียนการสอนของ
ค รู เ พ่ื อ ให้ นั ก เรี ย น  มี ค ว าม รู้
ความสามารถ ตามหลักสูตรที่
ก าหนด 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
มี ค ว า ม ส ม บู ร ณ์
อย่างยืน 

๑ .  เ พ่ื อ อ นุ รั ก ษ์
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัด 
 
 
 
๒. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 
 
 
 
 
 
 
๓. การจัดการน้ าเสีย (จ านวน
ระบบ) 
๔. พ้ืนที่บริหารจัดการน้ าเพ่ิมขึ้น 
(ไร่) 
 
 
๕. ความยาวสะสมของเขื่ อน
ป้องกันน้ ากัดเซาะตลิ่ง (เมตร) 
 
๖. ร้อยละสัดส่วนของพ้ืนที่ระบบ
ป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนที่ชุมชน (%) 

๑ . ปลู กจิ ตส านึ กและให้
ความรู้ประชาชนได้ตะหนัก
ถึงคุณค่าและทรัพยากรป่าไม้ 
๒. การอนุรักษ์และพ้ืนฟู ป่า
ไม ้
๓. การรณรงค์ให้ประชาชน
และผู้ประกอบการส านึ ก
รับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับ
การลดปริมาณขยะ 
๔ . ก า ร จั ด ห า แ ล ะ เ พ่ิ ม
ความสามารถ ในการก าจัด
ขยะ 
๕. ส่งเสริมให้ อปท. มีระบบ
จัดการน้ าเสีย 
๖. ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จั ด ก า ร น้ า ทั้ ง ใ น เ ข ต
ชลประทานและนอกเขน
ชลประทาน 
๗. เพ่ิมสิ่ งก่อสร้างเพ่ือลด
การพังทลายของตลิ่ งตาม
แม่น้ าล าคลองสายหลักของ
จังหวัด 
๘. พัฒนาระบบป้องกันน้ า
ท่วมในพ้ืนที่ชุมชนเมือง 

๒. เพ่ือใช้พลั งงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้ อ เพลิ งเพ่ื อยานพาหนะต่อ
ประชากร (ลิตร/คน) 
 
๘. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคครัวเรือนต่อประชากร (ล้าน
กิโลวัตต์/คน/ปี) 
๙. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าใน
ภาคที่ ไม่ ใช่ครัวเรือนต่อ GPP 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท) 
๑๐. สัดส่วนปริมาณการใช้น ามัน
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ต่อ 
GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/
ล้านบาท) 

๙. รณรงค์ให้ประชาชนลด
การใช้ยายพาหนะส่วนตัว 
โดยเปลี่ยนมาใช้รถสาธารณ
แทน 
๑๐. รณรงค์ ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 
๑๑. รณรงค์ ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 
๑ ๒ .  ร ณ ร ง ค์ ใ ห้
ผู้ประกอบการลดชั่วโมงการ
ผลิตลงในบางช่วงเวลา 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ก า ร เส ริ ม ส ร้ า ง
ความม่ันคงทุกมิติ
เพื่อปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

๑. เสริมสร้างความ
มั่ น ค งเพ่ื อปกปอง
สถาบันหลักของชาติ 

๑ . จ านวนต าบลที่ เข้ าร่ วม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจถึงความส าคัญของ
สถาบันหลัดของชาติ (ต าบล) 

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจถึง
ความส าคัญของสถาบันหลัก
ของชาติ ให้ ป ระชน ได้ รั บ รู้
รับทราบ 
๒. ส่งเริม พัฒนาอาชีพตาม
แ น ว ท า ง โ ค ร ง ก า ร อั น
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการ
ท ร ง ง า น แ ล ะ แ น ว ท า ง
พระราชด าริ 

๒. เป็นศูนย์บริหาร
จั ด ก า ร เค รื อ ข่ า ย
ป้ องกัน  และแก้ ไข
ปั ญ ห าด้ า น ค ว าม
มั่นคงทุกมิต ิ
 

๒ . จ านวนต าบลที่ เข้ าร่ วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทุกมิติ (ต าบล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ . จ านวนต าบลที่ เข้ าร่ วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทุกมิติ (ต าบล) (ต่อ) 
 

๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
และการค้ามนุษย์ 
๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ก า ร บุ ก รุ ก ท า ล า ย
ท รั พ ย าก รธ ร รม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภั ย ก่ อ ก า ร ร้ า ย แ ล ะ
อาชญากรรมข้ามชาติ 
๘ . การป้ องกั น ลการแก้ ไข
ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
๙ . ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ก า ร
แก้ปัญหาภัยพิบัติ 
๑๐. การป้ องกันและรักษา
ความสงบ เรียบร้อยภายใน
จังหวัด 
๑ ๑ . ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ ส ร้ า ง
เครือข่าย 

๓. เสริมสร้างความ
ปรองดองและความ
สมานฉันท์ในชาติ 

๔ . สร้ างการรับ รู้ที่ ถู กต้ อ ง 
(ต าบล) 
 
 
 
๕. สร้างการมีส่วนร่วม (ต าบล) 

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



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  ๕ 
การพั ฒ น าระบ บ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

๑. ร้อยละของสถานพยาบาลที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ HA 
(%) 
๒. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
น้ าประปา (%) 
๓. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
ไฟฟ้า (%) 
๔ . ร้ อยละของประชากรที่
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%) 
๕ . จ าน วน ครั้ งที่ ให้ บ ริ ก าร
ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
เชิงรุก (ครั้ง) 
๖. ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (%) 
๗. ร้อยละของภาษีท้องถิ่นที่
จั ด เก็ บ ร า ย ได้  ไม่ ร ว ม เงิ น
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%) 

๑. เพ่ิมขีดความสามารถ
การให้บริการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เพ่ิมขีดความการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 

๘. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค์กร (%) 

๓. การพัฒนาบุคลากร 
๔ . ก ารป รั บ ป รุ งระบ บ
สารสนเทศ 
๕. การปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์กร 
๖. การสร้างความโปรงใส
ในองค์กร 

รวม 
๕ ยุทธศาสตร์ 

รวม 
๑๕ เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

รวม ๔๖ ตัวชี้วัด รวม ๖๑ กลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
สรุป 

วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด  และกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์
รวม 

๑) เพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพด้าน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

๒ ) เ พ่ื อ พั ฒ น า
สังคมให้เป็นเมือง
น่าอยู ่

๓) เพ่ือเพ่ิมพูนความ
อุ ด ม ส ม บู รณ์ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพิษด้ าน
สิ่งแวดล้อม 

๔) เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคาม
และปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ 

๕ )  เ พ่ื อ ใ ห้
หน่วยงานภาครัฐมี
สมรรถนะสูงอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ป ร ะ เ ด็ น
ยุทธศาสตร์ 

๑) การพัฒนา
แ ล ะ เ พ่ิ ม
ศักยภาพการ
แ ข่ ง ขั น
เศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

๓ ) บ ริ ห ารจั ดก าร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน 

๔) การเสริมสร้าง
การมั่ น ค งทุ กมิ ติ 
เพ่ือปกป้องสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

๕ ) ก า ร พั ฒ น า
ระบบการบริหาร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ภาครัฐ 

 
เป้าประสงค์
เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์ 
 

๓ 
เป้าประสงค ์

๔ เป้าประสงค ์ ๓ เป้าประสงค ์ ๓ เป้าประสงค ์ ๒ เป้าประสงค ์

 
ตัวช้ีวัด 
 

๘ ตัวชี้วัด ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ๕ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด 

 
กลยุทธ์ 
 

๑๔ กลยุทธ์ ๑๖ กลยุทธ์ ๑๒ กลยุทธ์ ๑๓ กลยุทธ์ ๖ กลยุทธ์ 

 
  
 
 
 
 
 



 

 

 
๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  มีความสัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ เมืองน่าอยู่  รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ปกป้ องสถาบัน  พัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ  สานต่อแนวทางพระราชด าริ  ด้านการศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและ
กีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี ๒๕๓๘ เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือ

การเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและ

ประกอบการศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
๒.๔) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความส าคัญของการ

เข้าสู่ประนะชาคมอาเซียนในทุกด้าน  
๒.๕)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
๓.๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

๓.๒)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มี
คุณภาพ  มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๓.๓)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น าด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทาง

ตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ า

หน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์  
 
 
 



 

 

๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๔.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้

เข้มแข็ง 
๔.๒)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๔.๓)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้

พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๔.๔)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
๔.๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุก

ระดับ 
๔.๖)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค 

และความต้องการของประชาชนในพื้นที ่
๔.๗)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อ

สังคม  สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา  
๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
๕.๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพ

และมาตรฐาน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
๕.๓)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดย

ให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่
มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการ
แพทย ์

๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๖.๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้อง

กับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน 
๖.๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่ืนๆ  เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้า ง
พ้ืนฐาน 

๖.๔)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 
และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 

๖.๕)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร  
ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 

๗)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา 
๗.๑)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ

ชุมชนท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
๗.๒)  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรม

ด้านการท่องเที่ยว  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  กระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของ
จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น 



 

 

๗.๓)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และ
สร้างเครือข่าย  เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาด
สินค้าท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

๗.๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  
รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

 
๘)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

๘.๑)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  

๘.๒)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือ
กับประชาคมอาเซียน 

๘.๔)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๕)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความ
ต้องการของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๖)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ๙)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๙.๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
๙.๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและ

องค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๙.๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่

ส าคัญ  โดยสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๙.๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
๑๐)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 

๑๐.๑)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่า
ไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

๑๐.๒) รณรงค์สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ   

๑๐.๓)  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
 ๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์  ๔.๐  โดยให้

ความส าคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ 
และเทคโนโลยีทางการแพทย์  กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์ อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียด
ไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี้ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New 
Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ 
ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการ
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

๑ . กลุ่ ม อ าห าร   เกษ ต ร  และ เท ค โน โลยี ชี วภ าพ  (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

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

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

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เท ค โน โล ยี ส ม อ งก ล ฝั งตั ว  (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อ าทิ 
เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-
มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ  เทคโน โลยีการออกแบบ  (Designtech) ธุรกิ จ ไล ฟ์สไตล์  (Lifestyle Business) 
เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 

 
 



 

 

ต ำบลน่ำอยู่   พัฒนำอย่ำงยั่งยืน   
 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติ 
         และสิ่งแวดล้อม 
    ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ 
          นันทนาการ 
    ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข  และการสังคม 
          สงเคราะห ์

       ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตาม 
            หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี   
 

 

 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
  

๒.๑ วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
 
 

 

พันธกิจ 
๑.  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.  พัฒนาแหล่งน้ า  และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน 

 ๓.  เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน   

๔.  พัฒนาส่งเสริมด้านการเกษตรอินทรีย์ และด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.  อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
๖.  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา   ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  และภาษาต่างประเทศ 
๗.  ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข  การควบคุมป้องกันโรค  สุขภาพอนามัยแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ   
๘.  พัฒนาการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 ๒.๒ ยุทธศาสตร์   ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   
ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

   

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 



 

 

๒.๓  เป้าประสงค์ 
   ๑)  ต าบลโตนดเป็นเมืองน่าอยู่  มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง 
   ๒)  แหล่งน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบลโตนดได้รับการบริหารจัดการ 
        อย่างเหมาะสม 
   ๓)  ระบบการศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ขนบธรรมเนียมประเพณแีละวัฒนธรรมอันดีงามของ 
        ต าบลได้รับการส่งเสริมบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
   ๔)  ประชาชนในต าบลมคีุณภาพชีวิตที่ดี  ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคม 
   ๕)  มีการบริหารจัดการองคก์รที่มีประสิทธิภาพ ร่วมคิดร่วมท า ชุมชนเข้มแข็งห่างไกลจาก 
                          ยาเสพติด  
  

๒.๔  ตัวช้ีวัด 
   ๑)  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานภายในต าบล     
   ๒)  แหล่งน้ า  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบลโตนดได้รับการจัดการ ดูแล  
        อนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ิมข้ึน 
   ๓)  ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพที่เพ่ิมข้ึน 
   ๔)  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาเพ่ิมข้ึนอย่าง 
        ต่อเนื่อง  
   ๕)  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง   ได้รับสวัสดิการทางสังคมอย่างทั่วถึง 
   ๖)  ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึน 
   ๗)  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพิ่มขึ้น  

 
๒.๕  ค่าเป้าหมาย 
 ๑)  เพ่ือก่อสร้าง   ซ่อมบ ารุงงานโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   เช่น  

เส้นทางคมนาคม   แหล่งน้ า   ประปา   ไฟฟ้า   โทรศัพท์    ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  มีความ
สะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี     
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน   มีโทรศัพท์สาธารณะไว้บริการอย่างเพียงพอ     เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ  ต่อไป 

 ๒)  เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต มีการสร้างงาน
อาชีพในชุมชน พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานของประชาชน  สนับสนุนด้านเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์การเกษตร  
วัสดุอุปกรณ์การผลิต  การบริหารจัดการการผลิต  การตลาด เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน 
ให้ชุมชนสามารถด ารงอยู่ได้ด้วยความเข้มแข็ง  และพ่ึงพาตนเองได้   

๓)  เพ่ือยกระดับการศึกษาของประชาชน ให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีแหล่งศึกษาหา 
ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง  มีแหล่งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถรับรู้ ข้อมูลข่าวสารที่

ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ก้าวทันยุคของความเจริญด้านเทคโนโลยีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ  มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วตลอดเวลา  

๔)  เพ่ือให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี  
มีสุขภาพจิตดี มีความสุขในการด ารงชีวิต  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีความ

ร่วมมือร่วมใจที่จะพัฒนาชุมชน  เอื้ออารีต่อกัน  ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้ด ารงอยู่อย่างยั่งยืน 
๕)  เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการปฏิบัติงานที่ 
มีประสิทธิภาพ  รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดี

ต่อองค์กร 



 

 

 
๒.๖  กลยุทธ์ 
๑)  การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/ประปา/โทรศัพท์/การผังเมือง 
๒)  การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตร 
๓)  ส่งเสริมด้านการเกษตร /ปศุสัตว์  
๔)  การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
๕)  สภาพแวดล้อมในชุมชนสะอาด  ปลอดจากมลภาวะเป็นพิษ 
๖)  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา  
๗)  สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปัญญา 
    ท้องถิ่น 
๘)  สนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส   คนชรา   คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ 
๙)  การสาธารณสุข   การอนามัยครอบครัว   เสริมสร้างและดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชน  
      ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 
๑๐)  พัฒนาบุคลากร   ปรับปรุงระบบและวิธีการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
๑๑)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ลดอุบัติเหตุทางถนน 
๑๒)  จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๑๓)  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

 การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
ก าหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 -2560) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้มีการก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง  ๒  นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ควรมุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ 
ส่งเสริมภาคการเกษตร พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และ    อารยะธรรมขอมด้วยการสร้าง
คุณค่าเพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง และก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0801.2/ ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจัดท า
แผนพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรักษาความสงบแห่ง  ชาติ (คสช.) นโยบายรัฐบาล
แผนงานด้านความม่ันคง ภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการ รวมถึงสามารถใช้ค่านิยมพ้ืนฐานของคนไทยมา
ปรับใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 

 

 
 
 
 
 



 

 

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
    ๒.๙  การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
---------------------------------------------------- 

เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

 ตามท่ีกระผม นายสุรเทพ  ปั่นกลาง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ได้รับความไว้วางใจจาก
ประชาชนให้เข้ามาท าหน้าที่ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยตรง เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดนครราชสีมา  ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗   และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโตนด    

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



 

 

๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลก่อนเข้ารับหน้าที่ ดังนั้น กระผมจึงขอแถลงนโยบายในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโตนดต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด       เพ่ือให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์และการพัฒนา
ท้องถิ่น   จากนโยบายต่างๆ  ดังนี้ 

 

๑. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในต าบลให้ได้มาตรฐาน   สะดวกปลอดภัยและสามารถสัญจร 

ไป-มา  ระหว่างหมู่บ้านได้อย่างทั่วถึง 
  ๒. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  เช่น  ระบบไฟฟ้า ระบบประปา  คูคลอง  ท่อ 

ระบายน้ า  รางระบาย  ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  ๓. พัฒนาสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  เช่น  ก่อสร้างอาคารที่ท าการ -
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด, ลานจอดรถ, หอประชุม เพ่ือให้เป็นสถานที่ให้บริการ  แก่ประชาชน 

๒.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 ๑. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  ให้เพียงพอแก่ความต้องการของเกษตรกร 
 ๒. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ  และวิสาหกิจชุมชน  เพื่อสร้าง 
              รายได้ให้แก่ครัวเรือน 
 ๓. สนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  เพ่ือให้กลุ่มอาชีพหรือกองทุนที่มีอยู่ได้รับการ 
             พัฒนาเป็นองค์กรที่มั่นคง 
๓.  นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษากับประชาชนให้มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด และพัฒนา   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโตนดให้เด็กมีความพร้อมในการเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับ 
  ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรและบุคลากรด้านศาสนา วัด ในพื้นที่อย่างทั่วถึง 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ควบคู่กับการฟ้ืนฟูและพัฒนาวัฒนธรรม   

ประเพณีท้องถิ่น 

๔. นโยบายด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
 ๑. สนับสนุนการด าเนินงานด้านสาธารณสุขเพ่ือสร้างสุขภาวะของประชาชนให้แข็งแรงทั้งด้าน 

ร่างกาย จิตใจ  และปัญญา 
 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรด้านสาธารณสุข  เช่น  โรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพชุมชน พัฒนากองทุน สปสช. และพัฒนา อสม. ให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๓. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา  เพ่ือพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจ  ให้ประชาชน 

ห่างไกลยาเสพติด 
  ๔. ส่งเสริมและสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส   ในชุมชน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี   สามารถพ่ึงตนเองได้และให้ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพตามกฎหมายอย่างครบถ้วน 
 



 

 

๕.  นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
 ๑. พัฒนางานบริการ ของ อบต.โตนด  ให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างครบวงจรใน 

จุดเดียว  สะดวก  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  อย่างเท่าเทียมกัน 
 ๒. ส่งเสริมการประสานงานอย่างบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ   เช่น  หน่วย  

งาน  ราชการ  องค์กรเอกชน  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อสม.  และผู้น าชุมชน 
 ๓. ด าเนินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ในทุกขั้นตอน  

ส่งเสริมให้ประชาคมเข้ามามีบทบาทในการบริหารงานขององค์กร  มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 ๔. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  ภายใต้ 

กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ๕. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องเพ่ือ 

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
๖. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

  ๑. ด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าเนาเสียคลองโตนด  คืนสู่ล าคลองสะอาด  เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อน 
และเป็นแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรของชุมชน 

 ๒. รณรงค์  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  สร้างเครือข่ายชุมชน  เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

  ๓. ส่งเสริมและพัฒนาระบบจัดการขยะ โดยการจัดหาสถานที่  รถเก็บขยะ พร้อมทั้ง ให้ความรู้ 
กับประชาชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะ 

๗. นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของ อปพร. ในต าบลโตนด 
 ๒. สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มั่นคงและปลอดภัย 
 ๓. รณรงค์ป้องกัน  ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู้เสพและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ให้น้อยลง 
 ท่านประธานสภา และสมาชิกที่เคารพทุกท่าน   การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

โตนดในช่วงระยะเวลาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนครบวาระด ารงต าแหน่งของข้าพเจ้า นั้น  ข้าพเจ้าจะยึดหลักความ
ถูกต้อง  และน าหลักธรรมมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน  ซึ่งการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าว
จะสัมฤทธิ์ผลได้  ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากพ่ีน้องประชาชนต าบลโตนด  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดทุกท่านด้วย ในการที่จะก้าวไปข้างหน้าเพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลของเรา และเพ่ือตอบสนองความต้องการของพ่ีน้องประชาชน โดยถือประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนเป็น
หลักตามนโยบายที่ได้แถลงไปแล้วนั้น  ข้าพเจ้าจะรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายต่างๆ   ให้สภาองค์การ- 

บริหารส่วนต าบลโตนดต่อไป 

“ตั้งใจพัฒนา  ยึดมั่นหลกัธรรมาภิบาล  เน้นบริการประชาชน” 
 

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



 

 

๓.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

  ๓.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท้องถิ่น  ได้มีความเห็นร่วมกันในการวิเคราะห์ปัญหา

โดยใช้หลัก  SWOT  analysis  และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  โดยใช้  วิธีการ  Rating  Scales  มีเกณฑ์
ที่จะใช้ส าหรับการจัดล าดับความส าคัญ  ปริมาณปัญหา  ขนาดของกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์  ความร้ายแรงและ
ความเร่งด่วน  โดยเฉพาะปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคม  
การเมือง  สาธารณสุข  การศึกษา  การบริหารจัดการ  และสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    ตามล าดับ   

 
1. จุดแข็ง  (Strength) 

1.1  ด้านที่ตั้งชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   เป็นชุมชนที่ปราศจากแหล่งที่
ก่อให้เกิดมลพิษ  เป็นชุมชนเกษตรกรรมพ้ืนที่สีเขียว  มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านอ าเภอ  จังหวัด 
สะดวก   

1.2  ด้านเศรษฐกิจ  ลักษณะพ้ืนที่ต าบลโตนดเป็นที่ราบลุ่ม   มีพ้ืนที่กว้างเหมาะแก่การ
เพาะปลูกพืชไร่  ท านา  ท าสวน   

1.3  องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดมีงบประมาณเป็นของตนเอง  มีศักยภาพในการบริการ
สาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว  ทันต่อเหตุการณ ์

1.4  มีอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานพอสมควรและทันสมัย 
1.5  มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถ  

ระเบียบวินัย  และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.6  โครงสร้างองค์กรมีขนาดกะทัดรัด  ท าให้การประสานการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ 
1.7  ประชาชนให้ความร่วมมือในการร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน  

และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
 

2. จุดอ่อน (Weakness) 
2.1  เส้นทางการคมนาคมภายในหมู่บ้านและเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านบางสายยังเป็นถนนดิน   

ถนนลูกรัง  ท าให้การสัญจรไป – มา  ค่อนข้างล าบาก 
2.2  การให้บริการทางด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน 
2.3  พ้ืนที่บางส่วนที่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มในฤดูฝนจะถูกน้ าท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง  ท าให้พืชผล

ทางการเกษตรเสียหาย 
2.4  บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการต่าง ๆ  จากหน่วยงานของรัฐ 
2.5  ความไม่สอดคล้องระหว่างแนวนโยบาย  กับ  วิธีการปฏิบัติงาน  เนื่องมาจากความไม่

ชัดเจนในระเบียบวิธีการปฏิบัติตามตัวบทกฎหมาย   ท าให้เกิดความบกพร่องและล่าช้าในการทางการปฏิบัติ  
 
 
 
 
  



 

 

3. โอกาส (Opportunity) 
3.1  นโยบายของรัฐที่มีส่วนสนับสนุนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้

การบริหารงานมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 
3.2  มีการก าหนดกฎหมาย และพระราชบัญญัติต่าง ๆ ขึ้นเพ่ือเป็นแม่บทและกรอบในการ

ด าเนินงาน ท าให้มีทิศทางในการด าเนินงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
3.3  รัฐบาลให้ความส าคัญกับนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  (เช่น 1 ผลิตภัณฑ์ 1 

ต าบล) ท าให้เกิดการสร้างงานอาชีพในชุมชน 
3.4  มีความเจริญของเทคโนโลยีที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
3.5  เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างอ าเภอ - จังหวัด ได้มาตรฐาน สามารถใช้สัญจรได้

สะดวก ปลอดภัย 
3.6  ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมคิด  ร่วมท า  เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อน  

ตามกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
3.7  มีความร่วมมือที่ดีระหว่างทุกภาคส่วนในชุมชน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ในการ

ประสานการพัฒนาท้องถิ่น 
3.8  ชุมชนมีศูนย์รวมที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจคือศาสนาพุทธ ท าให้มีความรักสามัคคี เป็น

สังคมท่ีมีความเอ้ืออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
3.9  พื้นที่ดินอุดมสมบูรณ์กว้างใหญ่เหมาะแก่การท าการเกษตร 
3.10 ประชาชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
3.11  สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นได้  

4.  อุปสรรค (Threat) 
4.1  ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายการสนับสนุนจากรัฐบาล  ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม

ยุคสมัยของผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย 
4.2  ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาและจัดสร้างสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานขนาดใหญ่ 
4.3  ขาดการวางระบบผังเมือง  ท าให้มีสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เหมาะสมอยู่ในเขตชุมชน 
4.4  หลังฤดูท าการเกษตรประชาชนจะอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าไปยังชุมชนเมืองเพ่ือหารายได้

เลี้ยงครอบครัว ท าให้ครอบครัวแตกแยกขาดความอบอุ่น   
4.5  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมยังไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร 
4.6  วัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามายังชุมชน ท าให้ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่สืบทอดมา

จากบรรพบุรุษเริ่มเลือนหาย 
4.7  การรวมกลุ่มเพ่ือจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ไม่ประสบความส าเร็จ  เนื่องจากประชาชนขาด

ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ 
4.8  ขาดความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการผลิต ท าให้สินค้าทางการเกษตรไม่ได้มาตรฐาน ราคา

ต่ า  ต้นทุนการผลิตสูง  ผลผลิตตกต่ าเนื่องจากการเพาะปลูกอาศัยน้ าฝนในการท าการเกษตร 
4.9  ประชาชนยากจน  มีภาระหนี้สินมาก  ขาดความรู้และทักษะในการพัฒนาการประกอบ

อาชีพ โดยเฉพาะการท าการเกษตรที่เป็นอาชีพหลักของประชาชนในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 



 

 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
1) การรวมกลุ่มของประชาชน 
ในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ประชาชนได้มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมสร้างงาน

อาชีพเป็นกลุ่มต่าง ๆ และองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ให้การสนับสนุนทั้งทางด้านค าแนะน าการให้ความรู้
ความเข้าใจ การหาตลาดรองรับผลผลิตและให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่กลุ่ม ซึ่ง กลุ่มอาชีพภายใน
ต าบลโตนดมีทั้งหมด  12  กลุ่ม        

2) จุดเด่นของพ้ืนที ่
ลักษณะพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด เป็นที่ราบลุ่ม พ้ืนดินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์

เหมาะสมส าหรับท าการเกษตร  ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนทราย  ระบายน้ าได้ดี ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง
เหมาะแก่การปลูกข้าว ไม้ผล ไม้ยืนต้น โดยอาศัยน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ  คือ  ล าห้ วยใหญ่         บึงระเริง  
หนองน้ าสาธารณะและอาศัยน้ าฝนในการท าเกษตร  ส่วนทางด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน การคมนาคม
ค่อนข้างสะดวก มีการปรับปรุงถนนให้มีสภาพดี  มีถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน อ าเภอ และจังหวัด ทุกหมู่บ้าน
มีไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์สาธารณะใช้  

 

สภาพปัญหาในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

1.  ปัญหาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
-  เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก ถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ ในฤดูฝนการสัญจรค่อนข้าง 
   ล าบาก 
-  งบประมาณในการก่อสร้างมีจ ากัด ท าให้ถนนมีไม่เพียงพอ 
-  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ไม่ครบทุกครัวเรือน 
-  ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะมีไม่เพียงพอ 
-  ระบบการให้บริการน้ าประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
-  น้ าประปาไม่สะอาด 
-  ขาดแคลนแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค 
-  แหล่งน้ าตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ให้เพียงพอ 
-  ขาดระบบชลประทาน ฤดูแล้งพืชผลการเกษตรได้รับความเสียหาย 
-  ทางระบายน้ าไม่สะดวก ท าให้ในฤดูฝนน้ าท่วมขังในบางพื้นท่ี 
-  โทรศัพท์สาธารณะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
-  โทรศัพท์สาธารณะเสีย ขาดการซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
 

2.  ปัญหาทางด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  ประชาชนไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 
-  ประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินท ากิน 
-  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า    
-  ขาดการจัดการและการวางแผนการผลิต ท าให้ผลผลิตเกินความต้องการของตลาด  
    ส่งผลให้ราคาตกต่ า 
-  ต้นทุนการผลิตสูง ขายได้ในราคาต่ า 
-  ขาดแหล่งเงินทุนและตลาดรองรับผลผลิต 
-  ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง 
-  ขาดการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน รวมทั้งอาชีพเสริมรายได้หลังการเก็บเกี่ยว 
-  อัตราค่าจ้างแรงงานอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
-  รายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
-  ขาดการดูแลรักษาและปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพของดินที่ใช้ท าการเกษตร 
-  ขาดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ า  



 

 

-  การตัดไม้ท าลายป่า 
-  การบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ 
-  ขาดการจัดการที่ดีเกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอย 

3.  ปัญหาทางด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
-  ประชาชนมีการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
-  ขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา 
-  ขาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
-  ขาดการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
-  ขาดการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ   ประเพณี   วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-  ขาดการส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
-  ขาดความร่วมมือของประชาชนในการท ากิจกรรมทางศาสนา 
-  ขาดการส่งเสริมด้านการกีฬา 
-  ขาดการส่งเสริมด้านการออกก าลังกายและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 

4.  ปัญหาทางด้านการสาธารณสุข  และการสังคมสงเคราะห์ 
-  สวัสดิการด้านการดูแลคุ้มครองคนชรา คนพิการ สตรี เด็กและ ผู้ด้อยโอกาส ไม่ทั่วถึง 
-  สุขภาพอนามัยของประชาชนไม่แข็งแรง 
-  การรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ 
-  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากการระบาดของโรคติดต่อ  
    และการก าจัดพาหนะน าโรค 
-  การรักษาความสะอาดของภาชนะใส่อาหารและบ้านเรือน 
-  การเกิดโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ 
-  การให้บริการสาธารณสุขไม่เพียงพอและท่ัวถึง 
 

5.  ปัญหาด้านการพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
-  ขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินงาน 
-  ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชน 
-  ขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กร 
-  ขาดวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
-  ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
-  ความร่วมมือของคนในชุมชน 
-  การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
-  สวัสดิการด้านการดูแลคุ้มครองคนชรา คนพิการ สตรี เด็กและ ผู้ด้อยโอกาส ไม่ทั่วถึง 
-  การเล่นการพนัน 
 
 
 
 
 



 

 

๓.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
       

 

แบบ ยท. 01

๐๑ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ป ี
(มี ๖ ยุทธ) 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๑ 
ด้านความมั่นคง 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๒
การสร้างความ 

สามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๓ 
การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๔ ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๕ 

 

 

๓.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

         
 
 
 
 
 
 

งสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๑๐ ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง

ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 
(มี ๑๐ ยุทธ) 

 

( 
ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 
(มี ๔ ยุทธ) 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
(มี ๕ ยุทธ) 

 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.โตนด 

(มี ๕ ยทุธ) 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๖ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๑ การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๔ การ
สร้างความสมดุลย์และ

ปรับระบบบริหาร
จัดการ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่๒  
การลดความเหลี่อมล  า 

 

  

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๑ 
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขันเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๒ ยกระดับ
สังคมให้เป็นเมืองน่าอยู ่

 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ 
เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๓ บริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มีความ

สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๑ 

 

 
ยุทธศาสตร์ ท่ี ๑ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การ
พัฒนาด้านสาธารณสุข 
และการสังคมสงเคราะห์ 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาด้าน
การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 5ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 
ด้านการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศสู่ความ
มั่งคั่งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การสร้าง

ความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจ

และแข่งขันได้

อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
การพัฒนา

วิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ การสร้าง
ความเป็น

ธรรมลดความ
เหลื่อมล  าใน

สังคม 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๙ การพัฒนา
ภาคเมือง และ
พื นที่เศรษฐกิจ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗
การพัฒนา
โครงสร้าง

พื นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การเติบโตที่เป็น

มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การบริหาร

จัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

 

 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๑  การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย์ 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ ที ่3 การเติบโตที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขต

จังหวัด 
(มี ๑๐ ยุทธ) 

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๕
การพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๒ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๓ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๔ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๕ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๖ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๗ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๘ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๙ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๑๐ 

 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนา
ด้านการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี  



 

แผนงาน
สาธารณ

สุข 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งฯ 

แผนงาน
งบกลาง 

แผนงาน 
การ

พาณิชย ์

แผนงาน 
อุตสาหกร

รมฯ 

โครง 
การ 

โครง 
การ 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน 
(มี ๑๒ 
แผน) 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 
๘ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 
๙ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๑๐ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 

 

ยุทธสาตร์
การพัฒนา 
อปท. 

(มี ๕ ยุทธ) 
 

( 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 

 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ 

 

 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๒ 

 

 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๓ 

 

 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๔ 

 

 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๕ 

 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๖ 
 

 

 

กลยุทธ์
ท่ี ๑ 

 

 

กลยุทธที่๑๑ 
 

กลยทุธที่ ๑๒ 

 

กลยุทธ์
ท่ี ๒ 

 

กลยุทธที่๑๐ 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

 

แผนงานที่ ๘ 

 

แผนงานที่ ๙ 

โครง 
การ 

จ านวน ๕
โครงการ 

 

จ านวน ๑๓ 
โครงการ 

 

จ านวน ๒๒ 
โครงการ 

 

 

แผนงานที่ ๙ 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๑ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๒ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๓ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๔ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๕ 

 

 

 

กลยุทธ์
ท่ี ๓ 

 

กลยุทธ์
ท่ี ๔ 

 

กลยุทธ์
ท่ี ๕ 

 

กลยุทธ์
ท่ี ๖ 

 

กลยุทธ์
ท่ี ๗ 

 

กลยุทธ์
ท่ี ๘ 

 

กลยุทธ์
ท่ี ๙ 

 

กลยุทธ์
ท่ี ๑๐ 

 

กลยุทธ์
ท่ี ๑๑ 

 

กลยุทธ์
ท่ี ๑๒ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์
ฯฯ 

แผนงาน
การรักษา

ความสงบฯ 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงาน
การ

ศาสนาฯ 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน
บรหิารงาน

ทั่วไป 

โครง 
การ 

โครง 
การ 

โครง 
การ 

โครง 
การ 

โครง 
การ 

โครง 
การ 

โครง 
การ 

โครง 
การ 

โครง 
การ 

 

กลยุทธ์
ที่ ๑๓ 



 

 

แผนงานการ 
เกษตร 

แผนงาน
อุตสาห 
กรรมฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. ๐๒ ๓.๔ แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
 

วิสัยทัศน์ 
“ ต าบลน่าอยู่   พัฒนาอย่างยั่งยืน ” 

๑. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 

๕. ด้านการบริหาร

จัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 

๖. ด้านศิลปะ  

วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

 

๑.ต ำบลโตนดเป็นเมืองน่ำ
อยู่ มีสำธำรณูปโภคขั้น
พื้นฐำนครอบคลุมทั่วถึง 

๕. การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีและมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

๖. การส่งเสริมความแข้ม
แข็งของชุม  การสงัคม
สงเคราะห์แก่ประชาชน 
รวมทั้งการสร้างสงัคม
ความน่าอยู่ 

๑.เพื่อก่อสร้าง ซ่อมบ ารุง
งานโครงสร้างพื้นฐานใน
เขต อบต.โตนดฯ 

๕. การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีและมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 
  

กลยุทธที่๑๑ 
 

กลยุทธที่ ๑๒ 
 

กลยุทธที่๑๐ 

 

แผนงานที่ ๘ 
 

แผนงานที่ ๙ 
 

แผนงานที่ ๑๐  

๒. การพัฒนาด้านการเกษตร 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

๓. การพัฒนาดา้นการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
และการสังคมสงเคราะห์ 

๕. การพัฒนาด้านการ
บริหารราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี 

๒.แหล่งน้ ำทร้พยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมภำยในต ำบล
โตนดได้รับกำรบริหำรจัดกำร
อย่ำงเหมำะสม 

๓.ระบบกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงำมของต ำบลได้รับกำร
ส่งเสริมบริหำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม 

๔.ประชำชนในต ำบลมี
คุณภำพชีวิตที่ดี 
ประชำชนได้รับสวัสดิกำร
ทำงสังคม 

๕.มีกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่มี
ประสิทธิภำพ รว่มคิดร่วมท ำ ชุมชน
เข้มแข็งห่ำงไกลจำกยำเสพติด 

๒.เพื่อส่งเสรมิเศรษฐกิจ
ชุมชนใหป้ระชาชนมีรายได้
เพียงพอต่อการด ารงชีวติฯ 

๔.เพื่อใหป้ระชาชนใน
เขต อบต.มคีณุภาพชวีิต
และความเปน็อยูท่ีด่ีฯ 

๓.เพื่อยกระดบัการศกึษา
ของประชาชน ให้ได้รบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานฯ 

๕.เพื่อส่งเสริมการ
ปฏบิตัิงานของพนกังาน 
ให้มีความรู้ความสามารถ 

 

กลยุทธ์ที่ 
๑ 
 

 

กลยุทธ์ที่ 
๒ 
 

 

กลยุทธ์ที่ 
๓ 
 

 

กลยุทธ์ที่ 
๔ 
 

 

กลยุทธ์ที่ 
๕ 
 

 

กลยุทธ์ที่ 
๖ 
 

 

กลยุทธ์ที่ 
๗ 
 

 

กลยุทธ์
ที่ ๘ 

 

 

กลยุทธ์ที่ 
๙ 
 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

 

กลยุทธ์ที่ 
๑๐ 
 

 

กลยุทธ์ที่ 
๑๑ 

 

 

กลยุทธ์ที่ 
๑๒ 

 

 

กลยุทธ์ที่ 
๑๓ 

 

แผนงานการ
พาณิชย ์

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์
ฯ 

แผนงานการ
รักษาความ

สงบฯ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงาน
การศาสนา

ฯ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งฯ 

แผนงาน
บรหิารงาน

ทั่วไป 

แผนงานงบ
กลาง 



ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/ ความก้าวหน้า ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท. ในเขต องค์การบริหาร ผลผลิต/ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ของเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด ส่วนต าบลโตนด โครงการ หลัก

นครราชสีมา นครราชสีมา

๑.การพัฒนาและ ๖.ยุทธศาสตร์ 1.ยุทธศาสตร์ ๑.ต าบลโตนดเป็น ๑.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน ๓๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ค่าเฉล่ียปีละ ๖๘ ๑. การปรับปรุง โครงการ/กิจกรรม กองช่าง ส านักงานปลัด

เพ่ิมศักยภาพการ ด้านการพัฒนา การพัฒนาด้าน เมืองน่าอยู่  ของการพัฒนา โครงการ พัฒนาเส้นทาง ด้านก่อสร้าง

แข่งขันเศรษฐกิจ โครงสร้าง โครงสร้างพ้ืนฐาน มีสาธารณูปโภคข้ัน สาธารณูปโภค /กิจกรรม คมนาคม/ไฟฟ้า/ พัฒนาเส้นทาง

พ้ืนฐาน พ้ืนฐานครอบคลุม ข้ันพ้ืนฐานภาย ประปา/โทรศัพท์/ คมนาคม/ไฟฟ้า/

๒.ยกระดับสังคม ท่ัวถึง ในต าบล  การผังเมือง ประปา/โทรศัพท์/

ให้เป็นเมืองน่าอยู่ การผังเมือง

3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย



ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/ ความก้าวหน้า ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท. ในเขต องค์การบริหาร ผลผลิต/ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ของเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด ส่วนต าบลโตนด โครงการ หลัก

นครราชสีมา นครราชสีมา

๑.การพัฒนาและ ๑.ยุทธศาสตร์ ๒.ยุทธศาสตร์ ๒.แหล่งน้ า ทรัพยา  ๒.ทรัพยากรธรรม ๒๐ ๔๐ ๔๐ ๕๐ ๕๐ ค่าเฉล่ียปีละ ๓๘ ๒.การพัฒนาแหล่งน้ า ๑โครงการ/กิจกรรม ส านักปลัด กองช่าง

เพ่ิมศักยภาพการ การประสานต่อ การพัฒนาด้าน กรธรรมชาติและ ชาติและส่ิงแวด โครงการ เพ่ือการอุปโภคบริโภค ด้านการพัฒนา กองคลัง

แข่งขันเศรษฐกิจ แนวทางพระ การเกษตร ส่ิงแวดล้อมภาย ล้อมภายในต าบล หรือกิจกรรม และเพ่ือการเกษตร แหล่งน้ า กองการ

ราชด าริ ทรัพยากร ในต าบลโตนดได้ โตนดได้รับการ ๓.ส่งเสริมด้านการ ๒.โครงการ/กิจกรรม ศึกษาฯ

๓.บริหารจัดการ ธรรมชาติและ รับการบริหาร จัดการดูแล เกษตร/ปศุสัตว์ ด้านการเกษตร/

ทรัพยากรธรรมชาติ ๓.ยุทธศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม จัดการอย่าง อนุรักษ์และฟ้ืนฟู ๔.การส่งเสริมเศรษฐ- ปศุสัตว์ 

และส่ิงแวดล้อมให้ ด้านการพัฒนา เหมาะสม เพ่ิมข้ึน กิจพอพียงตามแนว ๓.โครงการ/กิจกรรม

มีความสมบูรณ์ เกษตรกรรม พระราชด าริ ส่งเสรมเศรษฐกิจ

อย่างย่ังยืน ๕.สภาพแวดล้อมใน พอเพียงตามแนว

๑๐.ยุทธศาสตร์ ชุมชนสะอาด ปลอด พระราชด าริ

ด้านการอนุรักษ์ จากมลภาวะเป็นพิษ ๔.โครงการกิจกรรม

ทรัพยากรธรรม- ชุมชนสะอาดปลอด

ชาติและส่ิงแวด จากมลภาวะเป็นพิษ

ล้อม

ค่าเป้าหมาย



ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/ ความก้าวหน้า ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท. ในเขต องค์การบริหาร ผลผลิต/ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ของเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด ส่วนต าบลโตนด โครงการ หลัก

นครราชสีมา นครราชสีมา

๒.ยกระดับสังคม ๒.ยุทธศาสตร์การ ๓.ยุทธศาสตร์ ๓.ระบบการศึกษา ๓.ระบบการศึกษา ๓๐ ๓๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ค่าเฉล่ียปีละ ๔๕ ๖.ส่งเสริมและพัฒนา โครงการหรือ กองการ ส านักปลัด

ให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาด้านการ การพัฒนาด้าน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ได้รับการพัฒนา โครงการ ด้านการศึกษา กิจกรรมด้าน ศึกษาฯ กองคลัง

ศึกษา การศึกษา ขนบธรรมเนียม และมีคุณภาพ หรือกิจกรรม ๗.สนับสนุนกิจกรรม การพัฒนาด้าน กองช่าง

๔.การเสริมสร้าง ศาสนาวัฒน- ประเพณีและ ท่ีเพ่ิมข้ึน ด้านศาสนา ศิลปะ การศึกษา ศาสนา

ความม่ันคงทุกมิติ ๔.ยุทธศาสตร์ ธรรมและนันท วัฒนธรรมอันดี  ๔.ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ขนบธรรม วัฒนธรรมและ

เพ่ือป้องกันสถาบัน การพัฒนาสังคม นาการ งามของต าบลได้ ประเพณีวัฒน- เนียมประเพณีและ นันทนาการ

หลักของชาติและ รับการส่งเสริม ธรรมท้องถ่ินได้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ความปลอดภัยใน ๗.ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการ รับการอนุรักษ์

ชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการพัฒนา อย่างเหมาะสม และบ ารุงรักษา

ของประชาชน การท่องเท่ียว เพ่ิมข้ึนอย่างต่อ

ศาสนาวัฒนธรรม เน่ือง

๕.การพัฒนาการ ประเพณีและกีฬา

บริหารจัดการ

ภาครัฐ

ค่าเป้าหมาย



ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/ ความก้าวหน้า ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท. ในเขต องค์การบริหาร ผลผลิต/ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ของเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด ส่วนต าบลโตนด โครงการ หลัก

นครราชสีมา นครราชสีมา

๔.ยุทธศาสตร์การ ๕.ยุทธศาสตร์ ๔.ยุทธศาสตร์ ๔.ประชาชนใน ๕.ประชาชนมี ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ค่าเฉล่ียปีละ ๒๐ ๘.สนับสนุนสวัสดิการ โครงการกิจการ ส านักปลัด กองคลัง

พัฒนาด้านการ การพัฒนา การพัฒนาด้าน ต าบลมีคุณภาพ สุขภาพร่างกาย โครงการ เบ้ียยังชีพแก่ผู้ด้อย พัฒนาด้านการ กองช่าง

สาธารณะสุข และ สาธารณสุข การสาธารณสุข ชีวิตท่ีดีประชาชน แข็งแรง  ได้รับ หรือกิจกรรม โอกาส คนชรา คน สาธารณสุข  การ กองการ

การสังคมสงเคราะห์ และการสังคม ได้รับสวัสดิการ สวัสดิการทาง พิการและผู้ป่วยโรค สังคมสงเคราะห์ ศึกษาฯ

สงเคราะห์ ทางสังคม สังคมอย่างท่ัวถึง เอดส์ และงานสวัสดิการ

๔.ยุทธศาสตร์ ๙.การสาธารณสุข สังคม 

การพัฒนาสังคม การอนามัยครอบครัว

เสริมสร้างและดูแล

สุขภาพชีวิตของ

ประชาชนควบคุม

การแพร่ระบาดของ

โรค 

ค่าเป้าหมาย



ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/ ความก้าวหน้า ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท. ในเขต องค์การบริหาร ผลผลิต/ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ของเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด ส่วนต าบลโตนด โครงการ หลัก

นครราชสีมา นครราชสีมา

๔.การเสริมสร้าง ๔.ยุทธศาสตร์ ๕.ยุทธศาสตร์ ๕.มีการบริหาร ๖.ชุมชนมีศักย- ๓๕ ๓๕ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ปีละ ๓๘ ๑๐.พัฒนาบุคลากร  -โครงการหรือ ส านักงานปลัด กอง

ความม่ันคงทุกมิติ ด้านการพัฒนา การพัฒนาด้าน จัดการองค์กร ภาพเข้มแข็งเพ่ิม โครงการหรือ ปรับปรุงระบบและ กิจกรรมด้าน การศึกษาฯ

เพ่ือป้องกันสถาบัน สังคม การบริหารราช ท่ีมีประสิทธิภาพ มากข้ึน กิจกรรม วิธีการปฏิบัติงานให้ ความปลอดภัยใน กองคลัง

หลักของชาติ และ การตามหลักการ ร่วมคิดร่วมท า ๗.ประสิทธิภาพ รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ชีวิตและทรัพย์สิน กองช่าง

ความปลอดภัยใน ๘.ยุทธศาสตร์ บริหารราชการ ชุมชนเข้มแข็ง การบริหารจัด ๑๑.การป้องกันและ ของประชาชน

ชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการบริหาร บ้านเมืองท่ีดี ห่างไกลจาก การขององค์กร บรรเทาสาธารณภัย  -โครงการหรือ

ของประชาชน จัดการบ้านเมือง ยาเสพติด เพ่ิมข้ึน ลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมด้านการ

ท่ีดี ๑๒.จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข

๕.การพัฒนาระบบ การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด

การบริหารจัดการ ๙.ยุทธศาสตร์ ปัญหายาเสพติด  -โครงการหรือ

ภาครัฐ ด้านการรักษา ๑๓.ส่งเสริมประชาธิป- กิจกรรมด้านการ

ความปลอดภัย ไตยและการมีส่วนร่วม พัฒนาบุคลากร และ

ในชีวิตและ ในการพัฒนาท้องถ่ิน ด้านคุณธรรมจริย-

ทรัพย์สิน ธรรม

 -โครงการหรือ

กิจกรรมด้านสร้าง

ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

ค่าเป้าหมาย



ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/ ความก้าวหน้า ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท. ในเขต องค์การบริหาร ผลผลิต/ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ของเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด ส่วนต าบลโตนด โครงการ หลัก

นครราชสีมา นครราชสีมา

 -โครงการหรือ

ส่งเสริมประชาธิปไตย

สร้างความปรองดอง

สมานฉันท์

ค่าเป้าหมาย



 

ส่วนที่  ๓ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนนุ 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม (๐๐๒๐๐) 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน (๐๐๒๔๐) 

กองช่าง ส านักปลดั/กองคลัง 
/กองการศึกษาฯ 

  ด้านการเศรษฐกิจ  
(๐๐๓๐๐) 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา (๐๐๓๑๐) 

กองช่าง ส านักปลดั/กองคลัง 
/กองการศึกษาฯ 

   แผนงานการพาณิชย์ 
(๐๐๓๓๐) 

กองช่าง ส านักปลดั/กองคลัง 
/กองการศึกษาฯ 

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตร  ทรัพยากร- 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านการเศรษฐกิจ  
(๐๐๓๐๐) 

แผนงานการเกษตร 
(๐๐๓๒๐) 

ส านักปลดั กองคลัง/กองช่าง/
กองการศึกษาฯ 

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และนนัทนาการ 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม (๐๐๒๐๐) 

แผนงานการศึกษา 
(๐๐๒๑๐) 

กองการศึกษาฯ ส านักปลดั/กอง
คลัง/กองช่าง 

   แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
(๐๐๒๖๐) 

กองการศึกษาฯ ส านักปลดั/กอง
คลัง/กองช่าง 

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การสาธารณสุข และการ
สังคมสงเคราะห ์

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม (๐๐๒๐๐) 

แผนงานสาธารณสุข 
(๐๐๒๒๐) 

ส านักปลดั กองคลัง/กองช่าง/
กองการศึกษาฯ 

   แผนงานสังคม
สงเคราะห์
(๐๐๒๓๐) 

ส านักปลดั กองคลัง/กองช่าง/
กองการศึกษาฯ 

๕ ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ด้านบริหารทั่วไป 
(๐๐๑๐๐) 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (๐๐๑๑๐) 

ส านักปลดั กองคลัง/กองช่าง/
กองการศึกษาฯ 

   แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  
(๐๐๑๒๐) 

ส านักปลดั กองคลัง/กองช่าง/
กองการศึกษาฯ 

  ด้านบริการชุมชนและ
สังคม (๐๐๒๐๐) 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  
(๐๐๒๕๐) 

ส านักปลดั กองคลัง/กองช่าง/
กองการศึกษาฯ 

  การด าเนินงานอ่ืน 
(๐๐๔๐๐) 

งบกลาง (๐๐๔๑๐) ส านักปลดั กองคลัง/กองช่าง/
กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 



 

ส่วนที่  ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

 

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย

จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓  และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง 
ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ื อสอดคล้ องแผน พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น   แจ้ งตามหนั งสื อ หนั งสื อ  
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย

จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓   และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง 
ด าเนินการประเมินคุณภาพของโครงการ  แจ้งตามหนังสือหนังสือ  กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๑.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙ ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และและระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็น
ผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง



 

ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี   

 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที ่ ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่  ๒  

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การวัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการ
วัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึง
ผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ

แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

http://www.dla.go.th/


 

   
การติดตามและประเมินผลแผนขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ประกอบไปด้วยแบบรายงาน  

3  แบบ    และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  2  แบบ  ดังแผนภูมิ  ต่อไปนี้   

 
 
หมายเหตุ  แนวทางการติดตามและประเมินผล  จากคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 
 
 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบติตามแผนฯ 
(Process) 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 

(Output) 

แบบที ่ 1 
การประเมินการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

แบบที ่ 2 
แบบติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงาน
ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

แบบที ่ 3/2 
แบบประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในภาพรวม 

แบบที ่ 3/1 
แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน

ยทุธศาสตร์ 

แบบที ่ 3/3 
แบบประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในแต่ละยทุธศาสตร์ 



 

 
การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 
แบบรายงานที่  1   การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ห้วงเวลาประเมินผล   เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนฯ 
 
แบบรายงานที่  2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ห้วงเวลาติดตามผล รอบเดือนเมษายน  และรอบเดือนตุลาคม  
 
แบบรายงานที่  3 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบรายงานที่  3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบรายงานที่  3/2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาพรวม 
แบบรายงานที่  3/3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่

ละยุทธศาสตร์ 
ห้วงเวลาประเมินผล ปีละ 1  ครั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 

แบบท่ี  1  การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
 

ค าชี้แจง  :  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
โตนด โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด        ได้
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา        
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  

ส่วนที่  2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ

พัฒนาท้องถิ่น 
  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.มีการก าหนดวัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 
 



 

 

แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

ค าชี้แจง  :  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา    

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ  

2561 

ปีงบประมาณ  

2562 

ปีงบประมาณ  

2563 

ปีงบประมาณ  

2564 

ปีงบประมาณ  

2565 
รวม 
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1. การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

            

2. การพัฒนาด้าน

การเกษตร  

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

3. การพัฒนาด้าน

การศึกษา  ศาสนา  

และวัฒนธรรม 

            

4.การพัฒนาด้านการ

สาธารณสุขและการ

สังคมสงเคราะห ์

            

5. การพัฒนาด้านการ

บริหารราชการตาม

หลักการบริหาร

บ้านเมืองที่ด ี

            

รวม             

 

 
 



 

แบบท่ี  3 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 

 
            

 
ค าชี้แจง :  แบบที่  3 เป็นประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..................องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด........................................ 
2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน..................................................................................................  
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 25………….… 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน

ท้องถิ่น 

   

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1..........การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 

คะแนนความพึง

พอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒..........การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 

คะแนนความพึง

พอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  



 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓….......ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน

ท้องถิ่น 

 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔….......ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข  และการสังคมสงเคราะห์ 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน

ท้องถิ่น 

 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

 



 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕..ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน

ท้องถิ่น 

 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

 
 
 
 

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

 



แบบ  ผ.๐๑

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9 17,875,300   8 11,790,400   8 24,878,000    9 18,870,000    11      45,337,300     45 118,751,000   

    1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 600,000       2 600,000       2 600,000         2 600,000        3       620,000         11 3,020,000      

    1.3 แผนงานพาณิชย์ 2 2,000,000     2 2,000,000     2 2,000,000      1 1,000,000      1       1,000,000      8 8,000,000      

รวม 13 18,475,300  12 12,390,400  12 25,478,000    12 19,470,000   15     45,957,300    64 121,771,000   

2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร  

     ทรัพยำกรธรรมชำติ  และส่ิงแวดล้อม

      2.1  แผนงานการเกษตร 5 580,000       7 1,580,000     14 3,891,000      13 2,600,000      23      20,513,000     62 29,164,119    

รวม 5 580,000      7 1,580,000    14 3,891,000     13 2,600,000     23     20,513,000    62 29,164,119    

3  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ 

    วัฒนธรรม  และนันทนำกำร 

    3.1  แผนงานการศึกษา 8 4,772,000     8 4,772,000     8 4,772,000      8 4,772,000      8       4,772,000      40 23,860,072    

    3.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ 5 680,000       5 680,000       5 680,000         5 680,000        9       2,680,000      29 5,400,000      

         นันทนาการ(00260)

รวม 5,452,000    0 5,452,000    13 5,452,000     13 5,452,000     17     7,452,000     69 29,260,112    

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโตนด   อ ำเภอโนนสูง   จังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตร์

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



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโตนด   อ ำเภอโนนสูง   จังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตร์

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

4  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสำธำรณสุข 

    และกำรสังคมสงเครำะห์

      4.1  แผนงานสาธารณสุข (00220) 8 630,000       8 630,000       8 630,000         8 630,000        8       630,000         40 3,150,000      

      4.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) 2 350,000       2 350,000       2 350,000         2 350,000        2       350,000         10 1,750,000      

รวม 10 980,000      10 980,000      10 980,000        10 980,000       10     980,000        50 4,900,090      

5.  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำร

    บริหำรบ้ำนเมืองท่ีดี

   5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 4 770,000       4 770,000       4 770,000         4 770,000        4       770,000         20 3,850,000      

   5.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) 3 150,000       5 2,933,000     4 300,000         4 250,000        6       1,819,800      22 5,452,800      

   5.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 470,000       8 470,000       8 470,000         8 470,000        8       470,000         40 2,350,000      

รวม 15 1,390,000    17 4,173,000    16 1,540,000     16 1,490,000     18     3,059,800     82 11,652,949    

รวมท้ังส้ิน 43 26,877,300  46 24,575,400  65 37,341,000    64 29,992,000   83     77,962,100    327 196,748,270   



แบบ  ผ.๐๑/๑

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) 19 10,332,600  20 12,692,820 29 20,435,980    29 11,349,700    21      25,647,300     118 80,458,400    

    1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 19 10,332,600  20 12,692,820  29 20,435,980    29 11,349,700   21     25,647,300    118 80,458,400    

2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร  

     ทรัพยำกรธรรมชำติ  และส่ิงแวดล้อม

      2.1  แผนงานการเกษตร (00320) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ  

    วัฒนธรรม  และนันทนำกำร 

    3.1  แผนงานการศึกษา (00210) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    3.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

         นันทนาการ(00260)

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน

แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโตนด   อ ำเภอโนนสูง   จังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตร์

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



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์

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

4  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสำธำรณสุข 

    และกำรสังคมสงเครำะห์

      4.1  แผนงานสาธารณสุข (00220) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      4.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำร

    บริหำรบ้ำนเมืองท่ีดี

   5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   5.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   5.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

           (00250)

   5.4  แผนงานงบกลาง (00410) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมท้ังส้ิน 19 10,332,600  20 12,692,820  29 20,435,980    29 11,349,700   21     25,647,300    118 80,458,400    



แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี

               แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)        

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570 

(บาท)

KPI

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน - เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากร คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1 คร้ัง บุคลากรของ อบต.ได้ ส านักปลัด

เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนต าบลพนักงานจ้าง รับการพัฒนาอย่างมี

ในการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี โตนด ผู้น าชุมชน คณะผู้บริหาร ประสิทธิภาพและ

ด้านเศรษฐกิจชุมชน ของคณะ ประสิทธิผล

ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วน -   

ต าบล พนักงานจ้างและผู้น า  

ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลโตนด 

2 โครงการฝึกอบรมจริยธรรมของ เพ่ืออบรมจริยธรรมให้แก่ผู้ อบรม 1 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง  - เพ่ือประสิทธิภาพ ส านักปลัด

ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วน - บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วน การปฏิบัติงาน อบต.

ต าบล  พนักงานจ้าง  ผู้แทนส่วน ต าบล พนักงานจ้าง  ผู้แทน ร้อยละ 90

ราชการและผู้น าชุมชน ส่วนราชการ และผู้น าชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี

               แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)        

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570 

(บาท)

KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมา

3 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและ  เพ่ือให้ อบต.มีแผนท่ีภาษีและ จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 คร้ัง  - อบต.สามารถจัด กองคลัง

ทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนทรัพย์สินซ่ึงมีข้อมูล เก็บภาษีได้อย่างมี

ถูกต้องตามความเป็นจริงและ ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

เป็นปัจจุบัน ร้อยละ 90

4 โครงการจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือจัดประชุมในระดับต่างๆ คกก.พัฒนาท้องถ่ิน , 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 5 คร้ัง ประชาชนมีความรู้เร่ือง ส านักปลัด

ท้องถ่ิน เพ่ือให้ได้มาซ่ึงแผนพัฒนา คกก.สนับสนุนฯ, การจัดท าแผนพัฒนา

 ท้องถ่ิน คกก.ติดตาม, สัดส่วนประชาคม ท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน

 ระดับต าบล และประชาชน

ท่ัวไปรวม   4    โครงการ 770,000 770,000 770,000 770,000 770,000



แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี

                     แผนงานรักษาความสงบภายใน  (00120) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570 

(บาท)
KPI

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพ่ือให้บริการประชาชนและลด อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง อุบัติเหตุลดลง ส านักปลัด

อุบัติภัยเทศกาลปีใหม่ อุบัติเหตุ

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพ่ือให้บริการประชาชนและลด อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง อุบัติเหตุลดลง ส านักปลัด

อุบัติภัยเทศกาลสงกรานต์ อุบัติเหตุ

3 โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ อปพร.ทุกนาย / otos/ผู้น า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ประชาชนมีความ ส านักปลัด

และบรรเทาสาธารณภัย ป้องกันและบรรเทาภัยต่างๆ ชุมชน/ประชาชน 200 คน ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี

                     แผนงานรักษาความสงบภายใน  (00120) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570 

(บาท)
KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมา

4 โครงการฝึกอบรมทบทวน เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย อปพร.ทุกนาย 100,000  1 คร้ัง ประชาชนมีความ ส านักปลัด

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย ของประชาชนในต าบล ปลอดภัยในชีวิต

พลเรือน และทรัพย์สิน

5 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย อปพร.ร้อยละ 2 ของประชากร     300,000 1 คร้ัง ประชาชนมีความ ส านักปลัด

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของประชาชนในต าบล ต าบลโตนด ปลอดภัยในชีวิต

(หลักสูตรจัดต้ัง) และทรัพย์สิน

6 โครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร. เพ่ือให้มีท่ีท าการศูนย์ อปพร.ท่ี ก่อสร้างศูนย์ อปพร.ต าบลโตนด  1,000,000 1 คร้ัง ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

ต าบลโตนด เป็นสัดส่วน  1 หลัง การอ านวยความ

สะดวกและปลอดภัย



แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี

                     แผนงานรักษาความสงบภายใน  (00120) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570 

(บาท)
KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมา

7 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ฝึกอบรมจิตอาสา จ านวน   150,000 1 คร้ัง เม่ือเกิดภัยพิบัติต่างๆ งานป้องกันฯ

จิตอาสาภัยพิบัติ ในการป้องกันและบรรเทา- 55 คน สามารถให้ความช่วย ส านักปลัด

สาธารณภัยในระดับพ้ืนท่ี  เหลือประชาชนได้

 อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง

และมีประสิทธิภาพ

8 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ฝึกอบรมจิตอาสา หลักสูตร  150,000  1 คร้ัง เม่ือเกิดภัยพิบัติต่างๆ งานป้องกันฯ

จิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตรทบทวน ในการป้องกันและบรรเทา- ทบทวน  จ านวน 55 คน สามารถให้ความช่วย ส านักปลัด

สาธารณภัยในระดับพ้ืนท่ี  เหลือประชาชนได้

 อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง



แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี

                     แผนงานรักษาความสงบภายใน  (00120) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570 

(บาท)
KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมา

9 โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์ - เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันความ ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 369,800 มีความปลอดภัยของ งานป้องกันฯ

วงจรปิด ปลอดภัยทรัพย์สินของทาง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด ทรัพย์สินของทาง ส านักปลัด

ราชการ ราชการ

10 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกน้ า เพ่ือใช้บริการประชาชนในงาน จัดซ้ือรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 2,633,000  1 คัน ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

เอนกประสงค์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาด 6000 ลิตร ความช่วยเหลือ

(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ด้านการบรรเทา-

สาธารณภัยต่างๆ

รวม  10  โครงการ

150,000 2,933,000 300,000 250,000 1,819,800



แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

                   แผนงานการศึกษา (00210)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

1 โครงการอาหารเสริม (นม) เพ่ือให้เด็กได้รับโภชนาการ เด็กประถม, เด็กอนุบาล, 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 2 คร้ัง เด็กนักเรียน ได้รับ กองการ

ครบถ้วน เด็กเล็ก ( 3 โรงเรียน, อาหารเสริม (นม) ศึกษาฯ

2 ศพด.) ครบทุกคน

2 โครงการอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กมีอาหาร เด็กนักเรียนโรงเรียน 880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 12 คร้ัง เด็กนักเรียนไม่เป็น กอง

โรงเรียนบ้านโตนด กลางวันรับประทาน บ้านโตนด  โรคขาดสาร การศึกษาฯ

อาหาร

3 โครงการอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กมีอาหาร เด็กนักเรียนโรงเรียน 368,000 368,000 368,000 368,000 368,000 12 คร้ัง เด็กนักเรียนไม่เป็น กอง

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน กลางวันรับประทาน บ้านด่านเกวียน โรคขาดสาร การศึกษาฯ

อาหาร

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

                   แผนงานการศึกษา (00210)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

งบประมาณและท่ีมา

4 โครงการอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กมีอาหาร เด็กนักเรียนโรงเรียน 1,044,000 1,044,000 1,044,000 1,044,000 1,044,000 12 คร้ัง เด็กนักเรียนไม่เป็น กอง

โรงเรียนบ้านด่าน- กลางวันรับประทาน บ้านโตนด โรคขาดสาร การศึกษาฯ

ทองหลาง อาหาร

 

5 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง นักเรียนได้รับความรู้ กองการ

นอกโรงเรียน นักเรียนได้รับความรู้เพ่ิมเติม ท้ังสองแห่งของ อบต. และประสบการณ์ กองการ

เพ่ิมเติม

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้าน เงินค่าอาหารกลางวัน, เงิน 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 1 คร้ัง เด็กเล็ก,ครู ผดด. และ ศึกษาฯ

การบริหารสถานศึกษา การศึกษา รายหัวนักเรียน,เงินพัฒนา-   ผดด. ได้รับประโยชน์

การจัดการศึกษา ฯลฯ



แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

                   แผนงานการศึกษา (00210)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

งบประมาณและท่ีมา

7 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้าน จัดกิจกรรม แผนพัฒนา- 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา กองการ

เล็กและวันส าคัญต่างๆในศูนย์ พัฒนาการศึกษาให้แก่เด็กเล็ก การศึกษาของเด็กเล็กท้ัง เด็กเล็กได้รับประโยชน์ ศึกษาฯ

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด สองแห่ง

บริหารส่วนต าบลโตนด องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  

8 โครงการกิจกรรมวันเด็ก เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมส าหรับเด็ก จัดกิจกรรมงานวันเด็ก 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 คร้ัง เด็กๆในต าบลโตนด กองการ

แห่งชาติ  จ านวน  1  คร้ัง  ได้รับประโยชน์ ศึกษาฯ

รวม 8 โครงการ



แบบ ผ.๐๒

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข  และการสังคมสงเคราะห์

                     แผนงานสาธารณสุข (00220)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

1 โครงการป้องกันและควบคุมโรค เพ่ือป้องกันโรคติดต่อโดยยุง ท้ัง 12 หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง ลดการแพร่ระบาด ส านักปลัด

ไข้เลือดออก ลาย   โรคไข้เลือดออก

2 โครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกัน เพ่ือลดการแพร่ระบาดโรค ท้ัง 12 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง ลดการแพร่ระบาด ส านักปลัด

โรคติดต่อ ติดต่อและลดอัตราผู้ป่วย โรคติดต่อ

โรคติดต่อ

3 โครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกัน เพ่ือรณรงค์ ควบคุม ป้องกัน ท้ัง 12 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง ลดอัตราผู้ป่วย ส านักปลัด

โรคไม่ติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคไม่ติดต่อ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.๐๒

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข  และการสังคมสงเคราะห์

                     แผนงานสาธารณสุข (00220)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมา

4 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคท่ี เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้เร่ืองการ ท้ัง 12 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง จ านวนผู้ป่วยลดลง ส านักปลัด

อุบัติข้ึนใหม่ ป้องกันโรคท่ีอุบัติข้ึนใหม่

5 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ความรู้ อุดหนุนให้แก่หมู่บ้านท้ัง 12 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 1 คร้ัง ประชาชนต าบลโตนด ส านักปลัด

ด าเนินงานตามแนวทางโครง รณรงค์และป้องกันปัญหา หมู่บ้าน ๆ ละ 3 โครงการ   ได้รับประโยชน์

การพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข

6 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ความรู้ ฝึกอบรมให้ความรู้ 1 คร้ัง 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000  1 คร้ัง ประชาชนได้รับ  ส านักปลัด

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า รณรงค์และป้องกันปัญหา  ประโยชน์ปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า จากโรคพิษสุนัขบ้า



แบบ ผ.๐๒

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข  และการสังคมสงเคราะห์

                     แผนงานสาธารณสุข (00220)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมา

7 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน เพ่ือให้ทราบจ านวนสัตว์ ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ท้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 2 คร้ัง/ ประชาชนได้รับ  ส านักปลัด

สัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม และข้ึนทะเบียน และง่ายต่อ  12  หมู่บ้าน  ปี ประโยชน์ปลอดภัย

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน การควบคุมตรวจสอบ (ค่าส ารวจสัตว์ตัวละ 3 บาท จากโรคพิษสุนัขบ้า

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ส ารวจปีละ 2 คร้ัง)

8 โครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกัน เพ่ือรณรงค์ ควบคุม ป้องกัน ท้ัง 12 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง ลดอัตราการเกิด ส านักปลัด

โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดในสัตว์  โรคระบาดในสัตว์

รวม   8    โครงการ 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000



แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข  และการสังคมสงเคราะห์

                     แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ จ านวนผู้สูงอายุ  คนพิการ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 คร้ัง ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส ประโยชน์

คนพิการ  เด็ก สตรี และผู้ด้อย คนพิการ เด็ก สตรี และผู้ด้อย ท่ีเข้าร่วมโครงการ

โอกาส โอกาส

2 โครงการศูนย์ปฏิบัติงานร่วมใน เพ่ือช่วยเหลือประชาชนใน ให้ความช่วยเหลือประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  1 คร้ัง ประชาชนได้รับ  ส านักปลัด

การช่วยเหลือประชาชนต าบล เขตรับผิดชอบขององค์การ- ท่ีได้รับความเดือดร้อนท้ัง 12 ประโยชน์

โตนด บริหารส่วนต าบลโตนด หมู่บ้าน  

รวม   2    โครงการ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.๐๒

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

                   แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าและประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

1 โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน- เพ่ือความสะดวกปลอดภัย  - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 12 หมู่ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

ภูมิภาคอ าเภอโนนสูง ประชาชน ในการสัญจรไป ท้ัง  12 หมู่บ้าน ใช้อย่างท่ัวถึง

มายามค่ าคืนเพ่ือให้บริการ  - ติดต้ังไฟฟ้าสายพาดดับ

ด้านสาธารณูปโภค ท้ัง  12 หมู่บ้าน

  - เปล่ียนหม้อแปลงไฟฟ้า

รวม   1    โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

                   แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน   งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

1 โครงการการบริหารจัดการขยะ เพ่ือให้ความรู้กับประชาชน ประชาชนในเขตต าบลโตนด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  1 คร้ัง ขยะในต าบลโตนด ส านักปลัด/

 มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” และสร้างจิตส านึกในการ ลดลง กองช่าง

 องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ก าจัดขยะ  

 อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

2 โครงการบ าบัดน้ าเสียชุมชน เพ่ือลดมลพิษในชุมชนด้าน ท้ัง 12 หมู่บ้าน   20,000  1 คร้ัง ประชาชน ส านักปลัด/

ต าบลโตนด การบ าบัดน้ าเสีย ได้รับประโยชน์ กองช่าง

รวม   2    โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 120,000

  

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ



แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี

                      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

1 โครงการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพ่ือร าลึกถึงพระคุณของบิดา จัดกิจกรรม วันท่ี 5 ธันวาคม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ประชาชนได้ระลึกถึง ส านักปลัด

และสถาบันพระมหากษัตริย์ ของทุกปี พระคุณของพ่อ และ

เป็นการแสดงถึงความ

จงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์

2 โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพ่ือร าลึกถึงพระคุณของมารดา จัดกิจกรรม วันท่ี 12 สิงหาคม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ประชาชนได้ระลึกถึง ส านักปลัด

และสถาบันพระมหากษัตริย์ ของทุกปี พระคุณของแม่ และ

เป็นการแสดงถึงความ

จงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี

                      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมา

3 โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อ จัดกิจกรรมวันท่ี 28 กรกฎาคม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ประชาชนได้แสดงออก ส านักปลัด

พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระมหากษัตริย์ของปวงชน ของทุกปี ถึงความจงรักภักดีต่อ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร ชาวไทย สถาบันพระมหากษัตริย์

มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว

4 โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อ จัดกิจกรรมวันท่ี 3 มิถุนายน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ประชาชนได้แสดงออก ส านักปลัด

พระชนมพรรษา สมเด็จพระ- พระมหากษัตริย์ของปวงชน ของทุกปี ถึงความจงรักภักดีต่อ

นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล - ชาวไทย สถาบันพระมหากษัตริย์

ลักษณ พระบรมราชินี

5 โครงการปกป้องเทิดทูลสถาบัน เพ่ือด ารงและเทิดทูลไว้ซ่ึง

สถาบัน

ท้ัง 12 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง สถาบันพระมหากษัตริย์ ส านักปลัด

พระมหากษัตริย์สร้างความ พระมหากษัตริย์ของปวงชนชาว อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

ปรองดองสมานฉันท์ ไทย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7#cite_note-%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-3


แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี

                      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมา

6 โครงการป้องกันและแก้ไข เพ่ือป้องกันมิให้ประชาชนติด วางแผนป้องกัน, บ าบัดฟ้ืนฟู, 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง ต าบลโตนด เป็น ส านักปลัด

ปัญหายาเสพติดต าบลโตนด ยาเสพติดและลดปริมาณผู้ ตรวจสารเสพติด,ประชาสัมพันธ์ เขตปลอดยาเสพติด

ติดยาเสพติดในพ้ืนท่ี รณรงค์ให้ความรู้, ฝึกอาชีพ

ฯลฯให้แก่ประชาชนต าบล

โตนด

7 โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัด เพ่ือถวายความจงรักภักดีต่อ อุดหนุนท่ีท าการปกครอง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง ประชาชนได้แสดงออก ส านักปลัด/

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์,สร้าง อ าเภอโนนสูง ถึงความจงรักภักดีต่อ ท่ีท าการ

สถาบันส าคัญของชาติ ความสามัคคีและจัดงานรัฐพิธี  สถาบันพระมหากษัตริย์ ปกครอง

อย่างสมพระเกียรติเป็นไปด้วย  อ าเภอ

ความเรียบร้อย  โนนสูง



แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี

                      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมา

8 โครงการหมู่บ้านพลเมืองดีวิถี เพ่ือสร้างการเรียนรู้

ประชาธิปไตย

ประชาชน ท้ัง 12 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

ประชาธิปไตย และการเลือกต้ัง ประโยชน์

  

รวม   8    โครงการ 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000



แบบ ผ.๐๒

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

                  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

1 โครงการสืบสานกิจกรรมสรงน ้า เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม จัดกิจกรรม 1 ครั ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 ครั ง ประชาชนมีส่วนร่วมใน กองการ

พระและรดน ้าด้าหัวผู้สูงอายุ ประเพณีอันดีงามของไทย การอนุรักษ์ประเพณี ศึกษาฯ

2 โครงการสืบสานประเพณี เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม จัดงานวันลอยกระทง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 ครั ง ประชาชนมีส่วนร่วมใน กองการ

วันลอยกระทง ประเพณีอันดีงามของไทย  จ้านวน 1 ครั ง การอนุรักษ์ประเพณี ศึกษาฯ

3 โครงการจัดกิจกรรมบวงสรวง เพ่ือรักษาวัฒนธรรมประเพณี จัดกิจกรรมบวงสรวงท่าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั ง ประชาชนได้ระลึกถึง กองการ

 ท่านท้าวสุรนารี ท้าวสุรนารี ท่านท้าวสุรนารี ศึกษาฯ

4 โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา เพ่ือรักษาวัฒนธรรมประเพณี จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั ง ประชาชนมีส่วนร่วมใน กองการ

จ้านวน  1 ครั ง การอนุรักษ์ประเพณี ศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.๐๒

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

                  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมา

5 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา - เพ่ือส่งเสริมการออกก้าลังและ ประชาชนทั ง 12 หมู่บ้าน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 ครั ง  - ประชาชนเกิด กองการ

เสพติดโตนดเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ความสามัคคีและ ศึกษาฯ

  ห่างไกลยาเสพติด

6 โครงการจัดซื อเคร่ืองออก - เพ่ือให้มีเคร่ืองออกก้าลังกาย จัดซื อเคร่ืองออกก้าลังกาย     500,000  1 ครั ง ประชาชนต้าบลโตนด กองการ

ก้าลังกายกลางแจ้ง ไว้บริการประชาชน กลางแจ้ง  พร้อมติดตั ง ได้รับประโยชน์ ศึกษาฯ

7 โครงการก่อสร้างปรับปรุง เพ่ือให้มีสถานท่ีออกก้าลังกาย ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา      500,000 1 แห่ง ประชาชนต้าบลโตนด กองช่าง/

สนามกีฬา  ณ ท่ีสาธารณ- และเล่นกีฬาเพ่ือต้านภัยยา - ตามแบบท่ี อบต.โตนด ได้รับประโยชน์ กองการ

ประโยชน์ หมู่ท่ี 6 บ้านโตนด เสพติด ก้าหนด ศึกษาฯ



แบบ ผ.๐๒

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

                  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมา

8 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนก- เพ่ือให้มีสถานท่ีออกก้าลังกาย ก่อสร้างลานกีฬาเอนก- 500,000 1 แห่ง ประชาชนต้าบลโตนด กองช่าง/

ประสงค์ และเล่นกีฬาเพ่ือต้านภัยยา - ประสงค์ บริเวณบึงสะเอาเอน ได้รับประโยชน์ กองการ

บ้านสะเดาเอน  หมู่ 1 เสพติด 1 แห่ง ศึกษาฯ

9 โครงการปรับปรุงลานกีฬาเอนก- เพ่ือให้มีสถานท่ีออกก้าลังกาย ก่อสร้างลานกีฬาเอนก- 500,000 1 แห่ง ประชาชนต้าบลโตนด กองช่าง/

ประสงค์ (ลานเพลิน) และเล่นกีฬาเพ่ือต้านภัยยา - ประสงค์ บริเวณลานเพลิน ได้รับประโยชน์ กองการ

บ้านด่านเกวียน  หมู่ 3 เสพติด 1 แห่ง ศึกษาฯ

รวม   9   โครงการ 680,000 680,000 680,000 680,000 2,680,000



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568    

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)

KPI

โครงการส่วนกลางของอบต.
1 โครงการติดต้ังระบบแผงโซล่าเซลล์ เพ่ือลดการใช้ไฟฟ้าโดยใช้พลังงาน ติดต้ังระบบแผงโซล่าเซลล์    1,000,000 1 ชุด ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เช่ือม ทดแทน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด ประโยชน์

ระหว่างบ้านโตนด-บ้านด่านทอง-

หลาง

2 โครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้้า PE จาก เพ่ือผันน้้าเข้าสระประปาบ้าน วางท่อเมน PE(PE80)  ศก. 12 น้ิว หนา   600,000 1 แห่ง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหมืองนาเกลือ-สระประปาบ้านโตนด โตนด 15 มม. พร้อมอุปกรณ์ ยาว 400 เมตร ประโยชน์

บ้านทุ่งมน หมู่ท่ี 8 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย

3 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือให้แสงสว่างในยามค้่าคืน ความสูงไม่น้อยกว่า 8 เมตร พร้อม   400,000  4 ต้น ประชาชนได้รับ กองช่าง

สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนต้าบล และบริการประชาชนท่ีมาเล่น ติดต้ังโคมไฟ LEDจ้านวน 4 ต้น ประโยชน์

โตนด กีฬา พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

 ส าหรับ  โครงการท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568    

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)

KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

 ส าหรับ  โครงการท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

4 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  ยาว 609 เมตร  2,129,800   ประชาชนได้รับ กองช่าง

เลียบเหมืองหนองพีใต้ จากบ้านโตนด และประชาชนได้รับความสะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือปริมณผิวจราจร ความสะดวก

หมู่ท่ี 6 - บ้านด่านเกวียน  หมู่ท่ี 3 ในการสัญจรไปมา คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,645 ตร.ม.(ราย ปลอดภัยในการ

ละเอียดตามแบบท่ี อบต.โตนดก้าหนด) สัญจรไปมา

5 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีใช้สอย, ท่ีเก็บของ ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 500,000     1 แห่ง มีพ้ืนท่ีใช้สอย กองช่าง

 อเนกประสงค์ ท่ีเป็นสัดส่วน เพ่ือไว้เก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือใช้ในงาน เพ่ิมข้ึนและ

อ่ืนๆ ฯลฯ เป็นสัดส่วน

ตามแบบท่ี อบต.โตนด ก้าหนด  

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ซ่อมแซมผิวจราจรท่ีช้ารุดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

คสล. ภายในต้าบลโตนด และประชาชนได้รับความสะดวก ท่ี อบต.โตนด ก้าหนด ความสะดวก

 ในการสัญจรไปมา ปลอดภัยในการ



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568    

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)

KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

 ส าหรับ  โครงการท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ซ่อมแซมผิวจราจรท่ีช้ารุดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

หินคลุกภายในต้าบลโตนด และประชาชนได้รับความสะดวก ท่ี อบต.โตนด ก้าหนด ความสะดวก

 ในการสัญจรไปมา ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ซ่อมแซมผิวจราจรท่ีช้ารุดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

ลุกรังภายในต้าบลโตนด และประชาชนได้รับความสะดวก ท่ี อบต.โตนด ก้าหนด ความสะดวก

 ในการสัญจรไปมา ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ซ่อมแซมผิวจราจรท่ีช้ารุดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนดินภายในต้าบลโตนด และประชาชนได้รับความสะดวก ท่ี อบต.โตนด ก้าหนด ความสะดวก

 ในการสัญจรไปมา ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568    

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)

KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

 ส าหรับ  โครงการท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

10 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร เพ่ือไว้บริการประชาชน ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์สาธารณ- 300,000     1 แห่ง ประชาชน กองช่าง/

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน สุขมูลฐานชุมชน (ต้นแบบ) ได้รับประโยชน์ ส้านักปลัด

(ต้นแบบ)

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร  3,080,000  1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

Concerte จากบ้านนายวินัย และประชาชนได้รับความสะดวก หนาเฉล่ีย 0.04 เมตร  ปริมาณผิว  ความสะดวก

 -โรงงานจัสโมเดิร์น ในการสัญจรไปมา จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า  ปลอดภัยในการ

บ้านใหม่สะเดาเอน หมู่ท่ี 10 11,000 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ สัญจรไปมา

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ซ่อมแซมผิวจราจรท่ีช้ารุดตามแบบ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

Concerte ภายในต้าบลโตนด และประชาชนได้รับความสะดวก ท่ี อบต.โตนด ก้าหนด ความสะดวก

 ในการสัญจรไปมา ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568    

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)

KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

 ส าหรับ  โครงการท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

13 โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อม เพ่ือป้องกันน้้าท่วมขังในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้้าตามแบบท่ี 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง ไม่มีน้้าท่วมขัง กองช่าง

บ่อพัก ภายในต้าบลโตนด อบต.โตนด ก้าหนด ในหมู่บ้าน

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อม เพ่ือป้องกันน้้าท่วมขังในหมู่บ้าน ก่อสร้างรางระบายน้้าตามแบบท่ี 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง ไม่มีน้้าท่วมขัง กองช่าง

บ่อพัก ภายในต้าบลโตนด อบต.โตนด ก้าหนด ในหมู่บ้าน

15 ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุครุภัณฑ์ เพ่ือใช้เก็บพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุครุภัณฑ์ 1 หลัง 500,000  1 หลัง มีท่ีเก็บพัสดุ กองช่าง

ครุภัณฑ์ท่ีเป็น

สัดส่วน

16 ก่อสร้างห้องน้้า เพ่ือไว้บริการประชาชนและ ก่อสร้างห้องน้้า 1 หลัง  700,000 1 หลัง มีห้องน้้าไว้ กองช่าง

เจ้าหน้าท่ี แยกชาย/หญิง บริการประชาชน

และเจ้าหน้าท่ี



แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568    

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)

KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

 ส าหรับ  โครงการท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

17 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือไว้บริการประชาชนและ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตามแบบ   2,600,000 1 หลัง มีอาคารเอนก- กองช่าง

เจ้าหน้าท่ี ท่ี อบต.โตนด ก้าหนด ประสงค์ไว้จัด

กิจกรรม

กลางแจ้ง

4100000 5,429,800 3,800,000 7,080,000 7,900,000



แบบ ผ.๐๒

              แผนงานการเกษตร (00320)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

1 โครงการอนุรักษณ์พันธุกรรมพืช  - เพ่ืออนุรักษ์และพัฒนา ๑.ส ารวจข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีความ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ประชาชนได้ ส านักปลัด/

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมุนไพรในท้องถ่ิน รู้เร่ืองสมุนไพร พร้อมจัดท าบัญชีรายช่ือ รับประโยชน์ เกษตร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   -เพ่ือประโยชน์ในการท าฐาน สมุนไพรท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีพร้อมถ่ายภาพ อ าเภอ

สยามบรมราชกุมารี ข้อมูลท้องถ่ิน ๒.จัดท าแปลงปลูกพืชสมุนไพรท่ีมีในพ้ืน

 -เพ่ือสร้างจิตส านึกในการหวง ท่ี พร้อมท าป้ายช่ือและบอกสรรพคุณให้

แหนและเห็นคุณค่า เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ นักเรียน นักศึกษา

 เยาวชนและประชาชนท่ัวไป  โดยส่วน

ท่ีเหลือ ให้จ าหน่ายแก่ผู้ทีสนใจ

๓.จัดต้ังศูนย์รวบรวมพันธ์ุพืชสมุนไพรใน

ท้องถ่ินในลักษณะธนาคารเมล็ดพันธ์ุ

 ต้นกล้า ไว้เป็นหมวดหมู่ พร้อมช่ือ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตด้านพลังงานสะอาด

งบประมาณและท่ีมา



              แผนงานการเกษตร (00320)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตด้านพลังงานสะอาด

งบประมาณและท่ีมา

และสรรพคุณเพ่ือเผยแพร่ให้ศึกษา

ข้อมูลและจ าหน่ายให้แก่ผู้สนใจ

2 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตาม เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน จัดฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 คร้ัง ประชาชนได้ ส านักปลัด/

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา รับประโยชน์ จังหวัดฯ/

ประชาชนต าบลโตนด ใช้ในการด าเนินชีวิต กรมส่งเสริมฯ

3 โครงการปลูกต้นไม้ตามแนว เพ่ือปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน ปลูกต้นไม้ในเขตต าบลโตนด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง ต าบลโตนดมี ส านักปลัด

พระราชเสาวนีย์ ส่ิงแวดล้อมท่ีดี

4 โครงการ "รักษ์น้ า  รักป่า เพ่ือปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน ปลูกต้นไม้ในเขตต าบลโตนด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง ต าบลโตนดมี ส านักปลัด

รักษาแผ่นดิน" ส่ิงแวดล้อมท่ีดี



              แผนงานการเกษตร (00320)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตด้านพลังงานสะอาด

งบประมาณและท่ีมา

5 โครงการคลองสวยน้ าใส เพ่ือก าจัดวัชพืชท่ีกีดขวางทางน้ า ด าเนินการขุดลอกก าจัดวัชพืช 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง ประชาชนได้ ส านักปลัด

ไหล ลดปัญหาน้ าท่วมขังและไหลสาธารณะซ่ึงอยู่ในความรับ รับประโยชน์

หลากท่วมไร่นาและบ้านเรือน ผิดชอบ ของ อบต.โตนด  

6 โครงการขุดลอกสระประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค ขุดลอกสระประปาบ้านสะเดาเอนตาม  500,000    1 แห่ง ประชาชนมีน้ า กองช่าง/

บ้านสะเดาเอน หมู่ท่ี 1,10 บริโภคใช้ตลอดท้ังปี แบบ ท่ี อบต.โตนด ก าหนด  อุปโภคบริโภค กรมทรัพฯ

7 โครงการขุดลอกสระประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค ขุดลอกสระประปาบ้านโตนด   500,000    1 แห่ง ประชาชนมีน้ า กองช่าง

บ้านโตนด  หมู่ท่ี 6 บริโภคใช้ตลอดท้ังปี ตามแบบท่ี อบต.โตนด ก าหนด อุปโภคบริโภค

  

8 โครงการขุดลอกบึงหนองปรือ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค ขุดลอกบึงหนองปรือ (สระประปาบ้าน  500,000   1 แห่ง ประชาชนมีน้ า กองช่าง

หมู่ท่ี 3 บ้านด่านเกวียน บริโภคใช้ตลอดท้ังปี ด่านเกวียน) ตามแบบท่ี อุปโภคบริโภค

 อบต.โตนด ก าหนด



              แผนงานการเกษตร (00320)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตด้านพลังงานสะอาด

งบประมาณและท่ีมา

9 โครงการขุดลอกสระประปาวัด เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค ขุดลอกสระประปาบ้านด่านทองหลาง 500,000   1 แห่ง ประชาชนมีน้ า กองช่าง

ด่านทองหลาง (บ้านไผ่สีทอง บริโภคใช้ตลอดท้ังปี ตามแบบท่ี อบต.โตนด ก าหนด อุปโภคบริโภค

หมู่ท่ี 12)

10 โครงการขุดลอกห้วยตาเจ๊ก เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค ขุดลอกห้วยตาเจ๊ก    10,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า กองช่าง

หมู่ท่ี 9 บริโภคใช้ตลอดท้ังปี ตามแบบท่ี อบต.โตนด ก าหนด อุปโภคบริโภค

11 โครงการขุดลอกเหมืองหนอง- เพ่ือให้น้ าไหลสะดวกและไม่ไหล รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.โตนด  300,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า กองช่าง

ช่องแมวถึงถนนมิตรภาพ หลากท่วมไร่นาเกษตรกร ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ อุปโภคบริโภค

  (ลงสู่ประปา) หมู่ท่ี 8  



              แผนงานการเกษตร (00320)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
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(บาท)
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(บาท)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตด้านพลังงานสะอาด

งบประมาณและท่ีมา

12 โครงการขุดลอกเหมือง เพ่ือให้น้ าไหลสะดวกและไม่ไหล ขุดลอกเหมืองหนองหว้า 500,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า กองช่าง

  หนองหว้า  หมู่ท่ี 7 หลากท่วมไร่นาเกษตรกร ตามแบบท่ี อบต.โตนด ก าหนด อุปโภคบริโภค

13 โครงการขุดลอกเหมือง เพ่ือให้น้ าไหลสะดวกและไม่ไหล ขุดลอกเหมืองป่าละลาย พร้อมวาง 200,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า กองช่าง

ป่าละลาย - บ้านขาม หมู่ 9 หลากท่วมไร่นาเกษตรกร ท่อระบายน้ าตามแบบท่ี อบต.โตนด อุปโภคบริโภค

14 โครงการขุดลอกเหมือง เพ่ือให้น้ าไหลสะดวกและไม่ไหล ขุดลอกเหมืองหนองหัวเรือ พร้อมวาง 200,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า กองช่าง

 หนองหัวเรือ  หมู่ท่ี 8 หลากท่วมไร่นาเกษตรกร ท่อระบายน้ าตามแบบท่ี อบต.โตนด อุปโภคบริโภค

18 โครงการขุดลอกเหมือง เพ่ือให้น้ าไหลสะดวกและไม่ไหล ขุดลอกเหมืองหนองตาโผก พร้อมวาง 200,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า กองช่าง

หนองตาโผก  หมู่ท่ี 8 หลากท่วมไร่นาเกษตรกร ท่อระบายน้ าตามแบบท่ี อบต.โตนด อุปโภคบริโภค



              แผนงานการเกษตร (00320)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตด้านพลังงานสะอาด

งบประมาณและท่ีมา

15 โครงการขุดลอกเหมือง เพ่ือให้น้ าไหลสะดวกและไม่ไหล ขุดลอกเหมืองบ้านน้อย พร้อมวาง  200,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า กองช่าง

  บ้านน้อย  หมู่ท่ี 6 หลากท่วมไร่นาเกษตรกร ท่อระบายน้ าตามแบบท่ี อบต.โตนด อุปโภคบริโภค

16 โครงการขุดลอกเหมือง เพ่ือให้น้ าไหลสะดวกและไม่ไหล ก าหนดกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว  300,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า กองช่าง

 หนองจิก  หมู่ท่ี 7 หลากท่วมไร่นาเกษตรกร 2,000  เมตร  ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร อุปโภคบริโภค

17 โครงการก่อสร้างฝายก้ันน้ าอัน เพ่ือประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ า ก่อสร้างฝายก้ันน้ า จ านวน 1 แห่ง  200,000  1 แห่ง ประชาชนมีน้ า กองช่าง

เน่ืองมาจากพระราชด าริ เพ่ือชะลอน้ า อุปโภคบริโภค

18 โครงการขุดลอกเหมืองใหม่ เพ่ือให้น้ าไหลสะดวกและไม่ไหล กว้างเฉล่ีย 3 เมตร ลึกเฉล่ีย 1 เมตร  200,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า กองช่าง

โนนอังคาร หนองตะกร้าเก่า หลากท่วมไร่นาเกษตรกร ช่วงท่ี 1 ยาว 227 เมตร ช่วงท่ี 2 อุปโภคบริโภค

หมู่ท่ี 6 ยาว 318  เมตร
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ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตด้านพลังงานสะอาด

งบประมาณและท่ีมา

19 โครงการขุดลอกเหมืองโนน - เพ่ือให้น้ าไหลสะดวกและไม่ไหล กว้างเฉล่ีย 3 เมตร ลึกเฉล่ีย 1 เมตร  250,000 263,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า กองช่าง

 กระถิน -บ้านฉาง เช่ือม หลากท่วมไร่นาเกษตรกร ยาว 5,700 เมตร อุปโภคบริโภค

ต าบลล ามูล

20 โครงการขุดลอกปรับปรุงเหมือง เพ่ือให้น้ าไหลสะดวกและไม่ไหล ขุดลอกขนาดกว้างเฉล่ีย 4 เมตร 120,000 120,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า กองช่าง

มิยาซาวาบ้านด่านทองหลาง หลากท่วมไร่นาเกษตรกร ยาว 2,000 เมตร ลึกเฉล่ีย1.50 เมตร อุปโภคบริโภค

(จากนานายค า-นานางหวอย)

หมู่ท่ี  2

21 โครงการขุดลอกเหมืองอีสาน- เพ่ือให้น้ าไหลสะดวกและไม่ไหล ขุดลอกขนาดกว้างเฉล่ีย 6 เมตร 250,000 250,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า กองช่าง

  เขียว  หมู่ท่ี 2 หลากท่วมไร่นาเกษตรกร  ยาว 1,800 เมตร ลึกเฉล่ีย 2 เมตร อุปโภคบริโภค
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คาดว่าจะ

ได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตด้านพลังงานสะอาด

งบประมาณและท่ีมา

22 โครงการขุดลอกเหมืองมาบจาน เพ่ือให้น้ าไหลสะดวกและไม่ไหล ขุดลอกเหมือง ขนาดกว้างเฉล่ีย 6 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า กองช่าง

หมู่ 9 บ้านขาม ถึง หมู่ 6 หลากท่วมไร่นาเกษตรกร  เมตร ยาว 5,500 เมตร ลึกเฉล่ีย  2 อุปโภคบริโภค

บ้านโตนด เมตร

23 โครงการขุดลอกปรับปรุงท านบ เพ่ือให้น้ าไหลสะดวกและไม่ไหล ขนาดกว้างเฉล่ีย160 เมตร ยาวเฉล่ีย 1,500,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า กองช่าง

ห้วยตาเก็ง-ท านบเจ๊ก บ้านขาม หลากท่วมไร่นาเกษตรกร 200 เมตร  ลึกเฉล่ีย  3.00 เมตร อุปโภคบริโภค

หมู่ท่ี 9 ลาดเอียง  1:2

24 ขุดลอกเหมืองโนนพรม เพ่ือให้น้ าไหลสะดวกและไม่ไหล ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร 500,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า กองช่าง

หมู่ท่ี 2 หลากท่วมไร่นาเกษตรกร อุปโภคบริโภค



              แผนงานการเกษตร (00320)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตด้านพลังงานสะอาด

งบประมาณและท่ีมา

25 ขุดลอกเหมืองโนนลานนาป่า เพ่ือให้น้ าไหลสะดวกและไม่ไหล ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร 500,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า กองช่าง

หมู่ท่ี 6 หลากท่วมไร่นาเกษตรกร อุปโภคบริโภค

26 โครงการขุดลอกเหมือง - เพ่ือให้น้ าไหลสะดวกและไม่ไหล ขุดลอกเหมืองหนองพีใต้  ตามแบบท่ี   500,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า กองช่าง

หนองพีใต้ (หมู่ 10,4,3,6,) หลากท่วมไร่นาเกษตรกร อบต.โตนด  ก าหนด อุปโภคบริโภค

27 โครงการขุดลอกและก่อสร้าง เพ่ือให้น้ าไหลสะดวกและไม่ไหล ขุดลอกเหมืองหนองรี-หนองพีใต้   500,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า กองช่าง

เหมืองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หลากท่วมไร่นาเกษตรกร พร้อมดาดเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก อุปโภคบริโภค

จากเหมืองหนองรี -หนองพีใต้ ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด

28 โครงการปรับภูมิทัศน์รอบ เพ่ือให้มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแบบท่ี   1,000,000 1 แห่ง ประชาชนได้ กองช่าง

สระสะเดาเอน เพ่ือให้มีสถานท่ีออกก าลังกาย อบต.โตนด  ก าหนด รับประโยชน์

หมู่ท่ี 1, 10 เพ่ือให้มีสถานท่ีพักผ่อน

หย่อนใจ



              แผนงานการเกษตร (00320)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตด้านพลังงานสะอาด

งบประมาณและท่ีมา

29 โครงการปรับภูมิทัศน์รอบ เพ่ือให้มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแบบท่ี   1,000,000 1 แห่ง ประชาชนได้ กองช่าง

บึงหนองปรือ เพ่ือให้มีสถานท่ีออกก าลังกาย อบต.โตนด  ก าหนด รับประโยชน์

หมู่ท่ี 3 บ้านด่านเกวียน เพ่ือให้มีสถานท่ีพักผ่อน

หย่อนใจ

30 โครงการปรับภูมิทัศน์รอบ เพ่ือให้มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแบบท่ี   1,000,000 1 แห่ง ประชาชนได้ กองช่าง

สระประปาบ้านโตนด เพ่ือให้มีสถานท่ีออกก าลังกาย อบต.โตนด  ก าหนด รับประโยชน์

เพ่ือให้มีสถานท่ีพักผ่อน

หย่อนใจ

31 โครงการปรับภูมิทัศน์รอบ เพ่ือให้มีส่ิงแวดล้อมท่ีน่าอยู่ รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.โตนด   500,000 1 แห่ง ประชาชนได้ กองช่าง

สระคู  หมู่ท่ี 7 บ้านโตนด ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ รับประโยชน์

(เน้ือท่ีประมาณ 20 ไร่)



              แผนงานการเกษตร (00320)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตด้านพลังงานสะอาด

งบประมาณและท่ีมา

32 โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณท่ี เพ่ือให้มีส่ิงแวดล้อมท่ีน่าอยู่ รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.โตนด   500,000 1 แห่ง ประชาชนได้ กองช่าง

สาธารณะประโยชน์โนนคู ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ รับประโยชน์

บ้านด่านทองหลาง หมู่ 2  

33 โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณท่ี เพ่ือให้มีส่ิงแวดล้อมท่ีน่าอยู่ รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.โตนด   500,000 1 แห่ง ประชาชนได้ กองช่าง

ศาลาประชาคม ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ รับประโยชน์

บ้านใหม่สะเอาเอน หมู่ 10  

34 ขุดลอกเหมืองอีสานเขียว เพ่ือให้น้ าไหลสะดวกและไม่ไหล บ้านใหม่สะเอาเอน หมู่ 10 500,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ า กองช่าง

บ้านใหม่สะเอาเอน หมู่ 10 หลากท่วมไร่นาเกษตรกร อุปโภคบริโภค



              แผนงานการเกษตร (00320)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตด้านพลังงานสะอาด

งบประมาณและท่ีมา

35 โครงการขุดลอกสระหนองป่าช้า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและให้ ขุดลอกกว้าง 51 เมตร ยาว 90 เมตร 411,000   1 แห่ง ประชาชนมีน้ า กองช่าง

บ้านโนนด่าน  หมู่ท่ี 11 น้ าไหลสะดวก ลึกเฉล่ีย1.5 เมตร ปริมาณดินขุดไม่ อุปโภคบริโภค

 น้อยกว่า 6,565 ลูกบาศก์เมตร

 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

36 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ เพ่ือปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคาร ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแบบท่ี อบต.โตนด     300,000 1 แห่ง มีภูมิทัศน์ท่ีน่า กองช่าง

อาคารอเนกประสงค์ อเนกประสงค์ ก าหนด อยู่ดูสบายตา

รวม     36     โครงการ

580,000 1,580,000 3,891,000 2,600,000 20,513,000



แบบ ผ.๐๒

              แผนงานการพาณิชย์   งานกิจการประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท) KPI

1 โครงการขยายท่อเมนประปา เพ่ือให้น ้าประปาไหลสะดวก ขยายท่อเมนประปาทั ง 12 หมู่บ้าน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 12 หมู่ ประชาชนได้รับ กิจการ

ประปา/ทั ง 12 หมู่บ้าน และบริการประชาชนอย่าง  ประโยชน์ กองช่าง

 ท่ัวถึง  

2 โครงการติดตั งระบบแผงโซล่า - เพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ติดตั งระบบแผงโซล่าเซลล์ พร้อม 1,000,000 1,000,000 1,000,000   3 ชุด สามารถลดค่า กิจการ

ประปา/เซลล์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยใช้พลังงานทดแทน อุปกรณ์ประกอบของกิจการ ไฟฟ้าลงได้ กองช่าง

ประปา  ทั ง 3 แห่ง

รวม     2     โครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ



แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี

              แผนงานงบกลาง (00410)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 (บาท) 2567    

(บาท)

2568     

(บาท)

2569     

(บาท)

2570       

(บาท)
KPI

1 โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอายุ จ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 12 หมู่ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

ท้ัง 12 หมู่บ้าน ประโยชน์

2 โครงการจ่ายเบ้ียผู้พิการ เพ่ือช่วยเหลือผู้พิการ จ่ายเบ้ียยังชีพผู้พิการ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 12 หมู่ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

ท้ัง 12 หมู่บ้าน ประโยชน์

3 โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วย เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 12 หมู่ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

เอดส์ ท้ัง 12 หมู่บ้าน ประโยชน์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี

              แผนงานงบกลาง (00410)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 (บาท) 2567    

(บาท)

2568     

(บาท)

2569     

(บาท)

2570       

(บาท)
KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมา

4 เงินสมทบกองทุนระบบหลัก เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของ ท้ัง 12 หมู่บ้าน 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 1 คร้ัง ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

ประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน ประชาชนให้มีท้ังสุขภาพกาย ประโยชน์

(สปสช.) และสุขภาพจิตท่ีดี  

5 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน สมาชิกกองทุน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

ชุมชนต าบลโตนด ต าบลโตนด ท้ัง 12 หมู่บ้าน ประโยชน์

รวม   5  โครงการ

16,756,000 16,756,000 16,756,000 16,756,000 16,756,000



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

หมู่ท่ี 1

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ช่วงท่ี 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 185 เมตร 642,800    1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

Concrete ช่วงบ้านนายไสว เช่ือม และประชาชนได้รับความสะดวก หนา 0.05 เมตร  ความสะดวก

ถนนด า ในการสัญจรไปมา ช่วงท่ี 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 217 เมตร ปลอดภัยในการ

บ้านสะเดาเอน หมู่ท่ี 1 หนา 0.05 เมตร สัญจรไปมา

ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,825 ตร.ม.

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย

 

2 โครงการวางท่อระบายน้ ารอบ เพ่ือระบายน้ าเสียออกจาก วางท่อระบายน้ ารอบหมู่บ้าน 500,000  ไม่มีน้ าเสียไหล

หมู่บ้าน หมู่บ้าน ท่วมขังบนพ้ืน

บ้านสะเดาเอน หมู่ท่ี 1 ถนน

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ปูผิวจราจร Asphaltic Concete กว้าง  5,101,900   1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

Concrete ส่ีแยกบ้านด่านทองหลาง และประชาชนได้รับความสะดวก 6 เมตร ยาว2,450 เมตร หนา 0.05 เมตร  ความสะดวก

เช่ือมอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ในการสัญจรไปมา ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,700 ตรม. ปลอดภัยในการ

บ้านสะเดาเอน หมู่ท่ี 1 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย สัญจรไปมา

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม-  เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 290  876,700   1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก เส้นบึงสะเดาเอน หมู่ท่ี 1 ช่วง และประชาชนได้รับความสะดวก เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ปริมาณ ความสะดวก

บ้านนายสามิตร - เช่ือมถนน คสล. ในการสัญจรไปมา ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,450 ปลอดภัยในการ

 ไปบ้านโนนด่าน ตร.ม. พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ สัญจรไปมา

บ้านสะเดาเอน หมู่ท่ี 1 จ านวน 1 ป้าย

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม-  เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว  72 เมตร   125,100   1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก  ซอยพะยูงพัฒนา-สุดซอย และประชาชนได้รับความสะดวก  หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ปริมาณผิวจราจร ความสะดวก

บ้านสะเดาเอน หมู่ท่ี 1 ในการสัญจรไปมา คอนกรีตไม่น้อยกว่า 216 ตร.ม. ปลอดภัยในการ

  ประมาณ 3*70 เมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย สัญจรไปมา



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม-  เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 36 เมตร   62,500  1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก  จากถนนด า-บ้านนางใบ และประชาชนได้รับความสะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ปริมาณผิวจราจร ความสะดวก

บ้านสะเดาเอน หมู่ท่ี 1 ในการสัญจรไปมา คอนกรีตไม่น้อยกว่า 108 ตร.ม. ปลอดภัยในการ

  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย สัญจรไปมา

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม-  เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 115 เมตร    199,800 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก จากถนนด า-บ้านนายสมศักด์ิ และประชาชนได้รับความสะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ปริมาณผิวจราจร ความสะดวก

เพียรงูเหลือม ในการสัญจรไปมา คอนกรีตไม่น้อยกว่า 345 ตร.ม. ปลอดภัยในการ

บ้านสะเดาเอน หมู่ท่ี 1  ประมาณ 3*150 เมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย สัญจรไปมา

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม-  เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 3  เมตร ยาว  43 เมตร    74,700 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก  ซอยต้นตาล และประชาชนได้รับความสะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ปริมาณผิวจราจร ความสะดวก

บ้านสะเดาเอน หมู่ท่ี 1 ในการสัญจรไปมา คอนกรีตไม่น้อยกว่า 129 ตร.ม. ปลอดภัยในการ

  ประมาณ 3*100 เมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย สัญจรไปมา



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ปูผิวจราจร Asphaltic Concete กว้าง 4    1,845,800 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

Concrete รอบบึงสะเดาเอน และประชาชนได้รับความสะดวก เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร  ความสะดวก

บ้านสะเดาเอน หมู่ท่ี 1 ในการสัญจรไปมา ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,200 ตรม. ปลอดภัยในการ

 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย สัญจรไปมา

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม-  เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง  6  เมตร ยาว 325 เมตร     1,133,500 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก บ้านหมอสยาม-เช่ือมพระขุดน้ า และประชาชนได้รับความสะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ปริมาณผิวจราจร ความสะดวก

บ้านสะเดาเอน หมู่ท่ี 1 ในการสัญจรไปมา คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,950 ตร.ม. ปลอดภัยในการ

  ประมาณ 3*100 เมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย สัญจรไปมา

11 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพ่ือใช้เป็นท่ีจัดกิจกรรมส่วน ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 1 หลัง 500,000 1 หลัง มีสถานท่ีส าหรับ กองช่าง

บริเวณบึงสะเอาเอน รวมของหมู่บ้าน จัดกิจกรรม



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

หมู่ท่ี 2

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม-   เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 575 เมตร 1,320,700    1 สาย ประชาชนได้รับ  กองช่าง

เหล็ก เส้นศาลตาปู่-สามแยกโนนพรม และประชาชนได้รับความสะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือปริมาณ ความสะดวก

บ้านด่านทองหลาง หมู่ท่ี 2 ในการสัญจรไปมา คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,300 ตร.ม. ลงไหล่ ปลอดภัยในการ

ทางหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ า  และ สัญจรไปมา

ติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

2 โครงการวางท่อระบายน้ ารอบ เพ่ือระบายน้ าเสียออกจาก วางท่อระบายน้ ารอบหมู่บ้าน 1,000,000  ไม่มีน้ าเสียไหล

หมู่บ้าน  บ้านด่านทองหลาง หมู่ท่ี 2 หมู่บ้าน ท่วมขังบนพ้ืน

ถนน

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม-   เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 34 เมตร 59,000    1 สาย ประชาชนได้รับ  กองช่าง

เหล็ก  เส้นบ้านนางเจริญศรี-บ้าน และประชาชนได้รับความสะดวก เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือปริมาณ ความสะดวก

นายสันติพันธ์ุ ในการสัญจรไปมา คอนกรีตไม่น้อยกว่า 102 ตร.ม. ลง ปลอดภัยในการ

บ้านด่านทองหลาง หมู่ท่ี 2 ไหล่ทางหินคลุก  พร้อมวางท่อระบายน้ า สัญจรไปมา

 และติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม-  เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร 695,100    1 สาย ประชาชนได้รับ  กองช่าง

เหล็ก  รอบสระโนนคู และประชาชนได้รับความสะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือปริมาณ ความสะดวก

บ้านด่านทองหลาง หมู่ท่ี 2 ในการสัญจรไปมา คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. ลงไหล่ ปลอดภัยในการ

ทางหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ า  และ สัญจรไปมา

ติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม-  เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร 45,900   1 สาย ประชาชนได้รับ  กองช่าง

เหล็ก จากถนนด า-บ้านนางสมัย และประชาชนได้รับความสะดวก เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือปริมาณ ความสะดวก

บ้านด่านทองหลาง หมู่ท่ี 2 ในการสัญจรไปมา คอนกรีตไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. ลงไหล่ ปลอดภัยในการ

ประมาณ 4*20 เมตร ทางหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ า  และ สัญจรไปมา

ติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

6 โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรหินคลุก  เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ปูผิวจราจรหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 410,200   1 สาย ประชาชนได้รับ  กองช่าง

ช่วงศาลตาปู่หมู่ 2 - บ้านขาม หมู่ 9 และประชาชนได้รับความสะดวก 1,200 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ ความสะดวก

บ้านด่านทองหลาง หมู่ท่ี 2 ในการสัญจรไปมา ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 366 ลบ.ม. ปลอดภัยในการ

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  สัญจรไปมา

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม-  เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 684 เมตร  2,003,300  1 สาย ประชาชนได้รับ  กองช่าง

เหล็ก  ช่วงนางหม่ัน รอบหมู่บ้าน และประชาชนได้รับความสะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือปริมาณ ความสะดวก

บ้านด่านทองหลาง หมู่ท่ี 2 ในการสัญจรไปมา คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,420 ตร.ม.ลงไหล่ ปลอดภัยในการ

ประมาณ 4*20 เมตร ทางหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ า  และ สัญจรไปมา

ติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม-  เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 2.5 เมตร ยาว 20 เมตร   29,100 1 สาย ประชาชนได้รับ  กองช่าง

เหล็ก  เส้นบ้านนางนิด ค้างกลาง และประชาชนได้รับความสะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือปริมาณ ความสะดวก

บ้านด่านทองหลาง หมู่ท่ี 2 ในการสัญจรไปมา คอนกรีตไม่น้อยกว่า 50 ตร.ม. ลงไหล่ ปลอดภัยในการ

ประมาณ 2.50*20 เมตร ทางหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ า  และ สัญจรไปมา

ติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม-  เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร   229,600 1 สาย ประชาชนได้รับ  กองช่าง

เหล็ก  เส้นบ้านนายอิทธิพล และประชาชนได้รับความสะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือปริมาณ ความสะดวก

บ้านด่านทองหลาง หมู่ท่ี 2 ในการสัญจรไปมา คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ลงไหล่ ปลอดภัยในการ

ประมาณ 4*100 เมตร ทางหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ า  และ สัญจรไปมา

ติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

หมู่ท่ี 3

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 1,193,400   1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

Asphaltic Concrete จากลานย่าโม และประชาชนได้รับความสะดวก  6 เมตร ยาว 573 เมตร หนา 0.05 ความสะดวก

ส่ีแยกบ้านด่านเกวียน ในการสัญจรไปมา เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,438 ตร.ม. ปลอดภัยในการ

บ้านด่านเกวียน หมู่ท่ี 3 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สัญจรไปมา

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม-  เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 77 เมตร 176,800    1 สาย ประชาชนได้รับ  กองช่าง

 เหล็ก  บ้านนายสมชาย  คุ้มจันอัด และประชาชนได้รับความสะดวก หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณผิวจราจร ความสะดวก

บ้านด่านเกวียน หมู่ท่ี 3 ในการสัญจรไปมา คอนกรีตไม่น้อยกว่า 308 ตร.ม. และลง ปลอดภัยในการ

 ไหล่ทางหินคลุกเฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร สัญจรไปมา

พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการตาม

ตามแบบจ านวน 1 ป้าย

(รายละเอียดตามแบบท่ี อบต. ก าหนด)



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม-   เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 950 เมตร 2,198,500  1 สาย ประชาชนได้รับ  กองช่าง

เหล็ก แยกสระตาโปย ถึง ถนนสายหลัง และประชาชนได้รับความสะดวก หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพ้ืนท่ีผิว ความสะดวก

 RPK ในการสัญจรไปมา จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,800 ตร.ม. ปลอดภัยในการ

บ้านด่านเกวียน หมู่ท่ี 3 (ข้อบัญญัติ 63) และลงไหล่ทางหินคลุกเฉล่ียข้างละ 0.30  สัญจรไปมา

 เมตร พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ

ตามแบบ จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียด

ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด)

4 โครงการวางท่อระบายน้ ารอบ เพ่ือระบายน้ าเสียออกจาก วางท่อระบายน้ ารอบหมู่บ้าน 500,000 1 แห่ง ไม่มีน้ าเสียไหล

หมู่บ้าน หมู่บ้าน ท่วมขังบนพ้ืน

บ้านด่านเกวียน หมู่ท่ี 3 ถนน



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม-  เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 62 เมตร  107,700  1 สาย ประชาชนได้รับ  กองช่าง

เหล็ก  เส้นบ้านนายลพ  วังกลาง และประชาชนได้รับความสะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือปริมาณ ความสะดวก

บ้านด่านเกวียน หมู่ท่ี 3 ในการสัญจรไปมา คอนกรีตไม่น้อยกว่า 186 ตร.ม. ลงไหล่ ปลอดภัยในการ

 ทางหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ า  และ สัญจรไปมา

ติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

6  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 252 

เมตร

 442,300   1 สาย ประชาชนได้รับ  กองช่าง

สวนป่า-ถนนลาดยาง และประชาชนได้รับความสะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือปริมาณ ความสะดวก

บ้านด่านเกวียน  หมู่ท่ี 3 ในการสัญจรไปมา คอนกรีตไม่น้อยกว่า 756 ตร.ม. ปลอดภัยในการ

พร้อมป้ายโครงการ สัญจรไปมา



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

7  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช่วงบ้าน เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ก่อสร้างผิวจราจร คสล.กว้าง 5 เมตร   789,000   1 สาย ประชาชนได้รับ  กองช่าง

นายบุญ - ถนนลาดยาง และประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ ความสะดวก

บ้านด่านเกวียน หมู่ท่ี 3 ในการสัญจรไปมา ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,320 ปลอดภัยในการ

ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ สัญจรไปมา

จ านวน 1 ป้าย

หมู่ท่ี 4

1 โครงการวางท่อระบายน้ าสองฝ่ังถนน เพ่ือระบายน้ าเสียออกจาก วางท่อระบายน้ ารอบหมู่บ้าน 500,000 1 แห่ง ไม่มีน้ าเสียไหล

จากมิตรภาพ-โรงเรียนโตนดพิทยาคม หมู่บ้าน ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด ท่วมขังบนพ้ืน

บ้านหนองงูเหลือม  หมู่ 4 ถนน

2 โครงการวางท่อระบายน้ ารอบ เพ่ือระบายน้ าเสียออกจาก วางท่อระบายน้ ารอบหมู่บ้าน 500,000 1 แห่ง ไม่มีน้ าเสียไหล

หมู่บ้าน หมู่บ้าน ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด ท่วมขังบนพ้ืน

บ้านหนองงูเหลือม  หมู่ 4 ถนน



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 787,000  1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

Asphaltic Concrete เส้นบ้าน และประชาชนได้รับความสะดวก 4 เมตร ยาว 534 เมตร หนา 0.05 ความสะดวก

นางพิกุล แห่งกลาง-บ้านนางอยู่ ในการสัญจรไปมา เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,216 ตร.ม. ปลอดภัยในการ

ปล้องงูเหลือม พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สัญจรไปมา

บ้านหนองงูเหลือม  หมู่ 4

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร  447,800  1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก เส้นบ้านนายวรรณฤกษ์ ตู้กลาง และประชาชนได้รับความสะดวก ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ความสะดวก

 -บ้านนายสง่า  ตู้กลาง ในการสัญจรไปมา 780 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย ปลอดภัยในการ

บ้านหนองงูเหลือม  หมู่ 4 โครงการ จ านวน 1 ป้าย สัญจรไปมา

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 70 เมตร  141,200  1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก เส้นบ้านนางสมพร  ชมกลาง และประชาชนได้รับความสะดวก ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ความสะดวก

 -บ้านนางรัตนาภรณ์  พรมเรนทร์ ในการสัญจรไปมา 245 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย ปลอดภัยในการ

บ้านหนองงูเหลือม  หมู่ 4 โครงการ จ านวน 1 ป้าย สัญจรไปมา



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

6 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเส้นบ้าน เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ปูผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 62,500  1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

นางอ่อน บาทกลาง - ถนนมิตรภาพ และประชาชนได้รับความสะดวก 200 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือปริมาณ ความสะดวก

บ้านหนองงูเหลือม หมู่ 4 ในการสัญจรไปมา หินคลุกไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม. ปลอดภัยในการ

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สัญจรไปมา

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน   5,758,500 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก จากหมู่ท่ี 4  เช่ือม และประชาชนได้รับความสะดวก หนองงูเหลือม หมู่ 4 บ้านใหม่สะเดาเอน ความสะดวก

หมูท่ี 10 เส้นหลัง RPK ในการสัญจรไปมา หมู่ 10 (หลัง RPK) กว้าง 6 เมตร ยาว ปลอดภัยในการ

 1,651 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ สัญจรไปมา

ปริมาณพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย

กว่า 9,906 ตร.ม. และไหล่ทางหินคลุก

ข้างละ 0.30 เมตร วางท่อระบายน้ า



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

คสล.ขนาด ศก.0.40 เมตร จ านวน 3

จุดๆละ 8 ท่อนและท่อ คสล.ขนาด ศก.

0.60 เมตร จ านวน 2 จุดๆละ 8 ท่อน

พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามท่ีแบบ

อบต.ก าหนด)

หมู่ท่ี 5

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ก่อสร้างผิวจราจร คสล.กว้าง 5 เมตร 500,000 500,000 7,000,600   1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก เลียบเหมืองมาบจาน-บ้านขาม และประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ความสะดวก

บ้านโตนดเก่า หมู่ท่ี 5 ในการสัญจรไปมา หรือผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ปลอดภัยในการ

 15,000 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย สัญจรไปมา

โครงการจ านวน 1 ป้าย



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

2 โครงการวางท่อระบายน้ ารอบ เพ่ือระบายน้ าเสียออกจาก วางท่อระบายน้ ารอบหมู่บ้าน  500,000  1 แห่ง ไม่มีน้ าเสียไหล

หมู่บ้าน หมู่บ้าน ท่วมขังบนพ้ืน

บ้านโตนดเก่า หมู่ท่ี 5 ถนน

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 2.50  เมตร ยาว 72 106,200     1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก เส้นบ้านมาลี  งานประโคน  ถึง และประชาชนได้รับความสะดวก เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ ความสะดวก

บ้านนายสนอง  แบส่ิว ในการสัญจรไปมา ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. ปลอดภัยในการ

บ้านโตนดเก่า  หมู่ท่ี 5 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สัญจรไปมา

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 296 514,300     1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็กเส้นบ้านนางไพ่-เหมืองหนองพีใต้ และประชาชนได้รับความสะดวก เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือผิว ความสะดวก

บ้านโตนดเก่า  หมู่ท่ี 5 ในการสัญจรไปมา จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. ปลอดภัยในการ

(เดิมช่ือซอยบ้านนายทอง) พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สัญจรไปมา



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

หมู่ท่ี 6

1 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. เพ่ือระบายน้ าเสียออกจากชุมชน วางท่อระบายน้ า คสล. ตามแบบท่ี 500,000  1 แห่ง ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

พร้อมบ่อพัก ช่วงบ้านนางพิไลวรรณ และป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง อบต.ก าหนด ในหมู่บ้าน

โปร่งกลาง -นานางสมพร หนูแสง  

บ้านโตนด  หมู่ท่ี 6  

 

2 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเส้นบ้าน เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ปูผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 31,000 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

นายธนรัตน์ รัตนถาวร-ทางเข้า อบต. และประชาชนได้รับความสะดวก 98 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือปริมาณ ความสะดวก

ด้านข้าง ในการสัญจรไปมา หินคลุกไม่น้อยกว่า 39 ลบ.ม. ปลอดภัยในการ

บ้านโตนด  หมู่ท่ี 6 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สัญจรไปมา



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

3 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. เพ่ือระบายน้ าเสียออกจากชุมชน วางท่อระบายน้ า คสล. ตามแบบท่ี 500,000  1 แห่ง ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

พร้อมบ่อพัก ช่วงบ้านนายแสวง และป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง อบต.ก าหนด ในหมู่บ้าน

หลอกลาง-บ้านนางพรทิพย์ สิงไธสง  

บ้านโตนด  หมู่ท่ี 6  

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  596,400  1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

Asphaltic Concrete เส้นบ้าน และประชาชนได้รับความสะดวก 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.05 ความสะดวก

นายอุบล  ถือกลาง - หน้าวัด ในการสัญจรไปมา เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม. ปลอดภัยในการ

(เส้นประปาบ้านโตนด) พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย สัญจรไปมา

บ้านโตนด  หมู่ท่ี 6



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

5 โครงการวางท่อระบายน้ ารอบ เพ่ือระบายน้ าเสียออกจาก วางท่อระบายน้ ารอบหมู่บ้าน 500,000 1 แห่ง ไม่มีน้ าเสียไหล

หมู่บ้าน หมู่บ้าน ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด ท่วมขังบนพ้ืน

บ้านโตนด  หมู่ท่ี 6 ถนน

6 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหิน เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ปูผิวจราจร หินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 500,000 404,000  1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

คลุกเลียบเหมืองหนองหัวเรือ และประชาชนได้รับความสะดวก 2,660 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ ความสะดวก

บ้านโตนด  หมู่ท่ี 6 ในการสัญจรไปมา ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า10,640 ลบ.ม. ปลอดภัยในการ

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย สัญจรไปมา

7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหิน เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ปูผิวจราจร หินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 300,000 210,000 210,000 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

คลุกเลียบเหมืองบ้านน้อย-โนนอังคาร และประชาชนได้รับความสะดวก 1,500 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ ความสะดวก

บ้านโตนด  หมู่ท่ี 6 ในการสัญจรไปมา ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม. ปลอดภัยในการ

 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย สัญจรไปมา



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

หมู่ท่ี  7

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ก่อสร้างผิวจราจร คสล.กว้าง 3 เมตร 60,800    1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็กซอยบ้านนายสมพงษ์  บาดกลาง และประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร ความสะดวก

บ้านโตนด หมู่ท่ี 7 ในการสัญจรไปมา หรือผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ปลอดภัยในการ

 105 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย สัญจรไปมา

โครงการจ านวน 1 ป้าย

2 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. เพ่ือให้น้ าไหลสะดวกและระบาย ด าเนินการวางท่อระบายน้ า คสล.ฝ่ัง 500,000 1 แห่ง ประชาชนได้

ฝ่ังเหมือง น้ าท่ีท่วมขังไร่นา เหมืองหมู่ 7 จ านวน 10 จุดๆละ 16 รับประโยชน์ กองช่าง

บ้านโตนด หมู่ท่ี 7 ท่อน ตามแบบท่ี อบต.โตนด ก าหนด



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

3 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกเส้น เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ปูผิวจราจร หินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เลียบเหมืองมาบจาน ถึง แยกอาศรม และประชาชนได้รับความสะดวก 5,000 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ ความสะดวก

ครูบากฤษณะ ในการสัญจรไปมา ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 2,025 ลบ.ม. ปลอดภัยในการ

บ้านโตนดเก่า หมู่ท่ี  5 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย สัญจรไปมา

4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหิน เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ปูผิวจราจร หินคลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 500,000 481,000  1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

คลุกเลียบเหมืองหนองหว้า - ถึง และประชาชนได้รับความสะดวก 3,600 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ ความสะดวก

บ้านขาม ในการสัญจรไปมา ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า1,080 ลบ.ม. ปลอดภัยในการ

บ้านโตนด  หมู่ท่ี 7 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย สัญจรไปมา

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ก่อสร้างผิวจราจร คสล.กว้าง 4 เมตร 500,000 500,000 10,590,700 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็กเลียบเหมืองป่าละลาย และประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 5,300 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ ความสะดวก

บ้านโตนด  หมู่ท่ี 7 ในการสัญจรไปมา ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 21,200 ปลอดภัยในการ

ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ สัญจรไปมา

จ านวน 1 ป้าย



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

6 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหิน เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ปูผิวจราจร หินคลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 403,000 134,000  1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

คลุกเลียบเหมืองบ้านฉาง - เช่ือม และประชาชนได้รับความสะดวก 2,000 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ  ความสะดวก

ต าบลล ามูล ในการสัญจรไปมา ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม. ปลอดภัยในการ

บ้านโตนด  หมู่ท่ี 7 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย สัญจรไปมา

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ก่อสร้างผิวจราจร คสล.กว้าง 3 เมตร 480,000 480,000 480,000 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

ทางสาธารณประโยชน์รอบสระคู และประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 304 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ ความสะดวก

 - เลียบเหมืองสาธารณะ ในการสัญจรไปมา ปริมาณพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย ปลอดภัยในการ

บ้านโตนด  หมู่ท่ี 7 (ข้อบัญญัติ 63) กว่า 912 ตารางเมตร  และไหล่ทาง สัญจรไปมา

หินคลุกข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดต้ัง

ป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ

ท่ี อบต. ก าหนด)



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

8 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหิน เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ปูผิวจราจร หินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว   951,400 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

คลุกเลียบเหมืองโนนอังคาร และประชาชนได้รับความสะดวก 3,000 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ  ความสะดวก

บ้านโตนด  หมู่ท่ี 7 ในการสัญจรไปมา ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,215 ลบ.ม. ปลอดภัยในการ

 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย สัญจรไปมา

หมู่ท่ี 8

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ก่อสร้างผิวจราจร คสล.กว้าง 3  เมตร 238,000    1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก เส้นบ้านนายกล่อม แก้กลาง- และประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 137 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ ความสะดวก

บ้านนายสิงห์โต  วังกลาง ในการสัญจรไปมา ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 411 ปลอดภัยในการ

บ้านทุ่งมน  หมู่ 8 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ สัญจรไปมา

จ านวน 1 ป้าย



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

2 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน วางท่อ คสล ขนาด ศก.0.60 เมตร 155,000   1 แห่ง ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

พักจากร้านแดงคาร์แคร์ - มิตรภาพ พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 0.90x0.90 ในหมู่บ้าน

บ้านทุ่งมน  หมู่ท่ี 8 เมตร จ านวน 3 บ่อ ความยาว รวม 90 

เมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ก่อสร้างผิวจราจร คสล.กว้าง 3 เมตร 361,400    1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก เส้นบ้านนางกุลยา  ร ากลาง และประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 208 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ ความสะดวก

บ้านทุ่งมน  หมู่ 8 ในการสัญจรไปมา ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 624 ปลอดภัยในการ

(ตรวจสอบท่ีดินก่อนด าเนินการ) ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ สัญจรไปมา

จ านวน 1 ป้าย

4 โครงการวางท่อระบายน้ ารอบ เพ่ือระบายน้ าเสียออกจาก วางท่อระบายน้ ารอบหมู่บ้าน 500,000 1 แห่ง ไม่มีน้ าเสียไหล กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่บ้าน ท่วมขังบนพ้ืน

บ้านทุ่งมน  หมู่ 8 ถนน



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

5 โครงการก่อสร้างยกระดับเสริมแนว เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.โตนด  147,400 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนแยกแดงคาร์แคร์ และประชาชนได้รับความสะดวก ก าหนด ความสะดวก

ในการสัญจรไปมา ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 1,015,480  1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

Asphaltic Concrete ถนนสายหลัก และประชาชนได้รับความสะดวก ช่วงท่ี 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 583 เมตร ความสะดวก

บ้านทุ่งมน  หมู่ 8 ในการสัญจรไปมา หนา 0.05 เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ปลอดภัยในการ

 2,915 ตร.ม. สัญจรไปมา

ช่วงท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 631 เมตร 891,400

หนา 0.05 เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

2,521 ตร.ม.

 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

7 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน วางท่อ คสล ขนาด ศก.0.60 เมตร   557,000 1 แห่ง ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

จากลานย่าโม - สามแยกบ้านก านัน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.90x0.90 ในหมู่บ้าน

บ้านทุ่งมน  หมู่ท่ี 8 เมตร จ านวน 7 บ่อ ความยาว รวม 350

 เมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย

8 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหิน เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ปูผิวจราจร หินคลุกกว้าง 3 เมตร ยาว   403,000 134,400 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

คลุกเลียบเหมืองหนองตาโผก และประชาชนได้รับความสะดวก 2,000  เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ ความสะดวก

 บ้านทุ่งมน  หมู่ท่ี 8 ในการสัญจรไปมา ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม. ปลอดภัยในการ

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย สัญจรไปมา



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

หมู่ท่ี 9

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรAsphaltic เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 1,304,200    1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

Concerte จากศาลากลางบ้าน-เช่ือม และประชาชนได้รับความสะดวก เมตร ยาว 749 เมตร หนา 0.05 เมตร ความสะดวก

ถนนวงแหวน ในการสัญจรไปมา ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,745 ตารางเมตร ปลอดภัยในการ

บ้านขาม  หมู่ 9 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย สัญจรไปมา

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ก่อสร้างผิวจราจร คสล.กว้าง 4 เมตร 400,000 400,000 204,400   1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก เส้นเลียบเหมืองต่อจาก คสล.เดิม และประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 480 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ ความสะดวก

ถึงบ้านพระวังหาร ต่อจาก คสล.เดิม ในการสัญจรไปมา ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,920 ปลอดภัยในการ

ถึงบ้านพระวังหาร ต าบลหนองงูเหลือม  ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ สัญจรไปมา

จ านวน 1 ป้ายวางท่อระบายน้ า



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

3 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อม เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน วางท่อ คสล ขนาด ศก.0.60 เมตร 361,000   1 แห่ง ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

บ่อพัก ช่วงบ้านนางฉลวย  น่ิมกลาง - พร้อมบ่อพักขนาด 0.90x0.90 เมตร ในหมู่บ้าน

 -บ้านนายธิตินันท์ โชตินภาลัย จ านวน 3 บ่อ ความยาวรวม 238 เมตร 

บ้านขาม  หมู่ท่ี 9 พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ก่อสร้างผิวจราจร คสล.กว้าง 4 เมตร   437,300   1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก ส่ีแยกบ้านนายเจริญ-ส่ีแยกบ้าน และประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 189 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ ความสะดวก

นายธิตินันท์ โชตินภาลัย ในการสัญจรไปมา ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 756 ปลอดภัยในการ

บ้านขาม  หมู่ท่ี 9 ตร.ม.  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ สัญจรไปมา

จ านวน 1 ป้ายวางท่อระบายน้ า



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ก่อสร้างผิวจราจร คสล.กว้าง 4 เมตร   1,148,400   1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก ส่ีแยกบ้านนางมาลี -บ้าน และประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 500 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ ความสะดวก

นายฉลอง ในการสัญจรไปมา ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ปลอดภัยในการ

บ้านขาม  หมู่ท่ี 9 ตร.ม.  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ สัญจรไปมา

จ านวน 1 ป้ายวางท่อระบายน้ า

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ก่อสร้างผิวจราจร คสล.กว้าง 4 เมตร   92,500   1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก ส่ีแยกบ้านนางนารีรัตน์  และประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 40 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ ความสะดวก

ด้อมกลาง-บ้านนายชุน ในการสัญจรไปมา ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 160 ปลอดภัยในการ

บ้านขาม  หมู่ท่ี 9  ตารางเมตร สัญจรไปมา

 



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 100  147,500 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก บ้านนางอารีย์ มากงูเหลือม- และประชาชนได้รับความสะดวก เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ ความสะดวก

บ้านนายไชยพร  ชะม้ายกลาง ในการสัญจรไปมา ปริมาณคอนกรีต 250 ตร.ม. พร้อม ปลอดภัยในการ

บ้านขาม  หมู่ท่ี 9 ป้ายโครงการ สัญจรไปมา

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 2 เมตร ยาว 48 เมตร  57,400 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก บ้านนางทองมาก กลางหล้า- และประชาชนได้รับความสะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือปริมาณ ความสะดวก

นายอุทัย  พรานกลาง ในการสัญจรไปมา คอนกรีต 96 ตร.ม. ปลอดภัยในการ

บ้านขาม  หมู่ท่ี 9  สัญจรไปมา

9 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อม เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน วางท่อ คสล ขนาด ศก.0.60 เมตร   92,000  1 แห่ง ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

บ่อพัก ช่วงบ้านนางเบญจมาศ-บ้าน พร้อมบ่อพักขนาด 0.90x0.90 เมตร ในหมู่บ้าน

นายชุน จ านวน 3 บ่อ ความยาวรวม 40 เมตร 

บ้านขาม  หมู่ท่ี 9



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

10 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อม เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน วางท่อ คสล ขนาด ศก.0.60 เมตร    99,700 1 แห่ง ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง

บ่อพัก ช่วงส่ีแยกบ้านนายเจริญ -บ้าน พร้อมบ่อพักขนาด 0.90x0.90 เมตร ในหมู่บ้าน

นางแจ้ง จ านวน 2 บ่อ ความยาวรวม 57 เมตร 

บ้านขาม  หมู่ท่ี 9  

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 37 เมตร   64,900 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก บ้านนายพยุง-บ้านนายจ ารัส และประชาชนได้รับความสะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือปริมาณ ความสะดวก

บ้านขาม  หมู่ท่ี 9 ในการสัญจรไปมา คอนกรีต111 ตร.ม. ปลอดภัยในการ

  สัญจรไปมา



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

หมู่ท่ี 10

1 โครงการปรับปรุงถนนดินเส้นบ้าน เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 289 เมตร 54,400 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

นายล าพอง-เช่ือมเหมืองอิสานเขียว และประชาชนได้รับความสะดวก หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินถม ความสะดวก

บ้านใหม่สะเดาเอน  หมู่ 10 ในการสัญจรไปมา 614 ลบ.ม. พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ปลอดภัยในการ

ป้าย สัญจรไปมา

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหิน เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ปูผิวจราจร หินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 136,000 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

คลุก  จากบ้านนายอัศดร-พระขุดน้ า และประชาชนได้รับความสะดวก 400  เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ ความสะดวก

บ้านใหม่สะเดาเอน หมู่ท่ี 10 ในการสัญจรไปมา ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 160 ลบ.ม. ปลอดภัยในการ

พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย สัญจรไปมา



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 129 เมตร 296,300    1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก เส้นบ้านนายสุระ และประชาชนได้รับความสะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือปริมาณ ความสะดวก

บ้านใหม่สะเดาเอน  หมู่ 10 ในการสัญจรไปมา คอนกรีต 516 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ปลอดภัยในการ

 1 ป้าย สัญจรไปมา

4 โครงการปรับปรุงถนนดินเส้นบ้าน เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 238 เมตร  34,200 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

นายจันทร์  แพร่งสุวรรณ เช่ือมเหมือง และประชาชนได้รับความสะดวก หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือปริมาณดินถม ความสะดวก

อีสานเขียว ในการสัญจรไปมา 387 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ปลอดภัยในการ

บ้านใหม่สะเดาเอน  หมู่ 10  สัญจรไปมา

5 โครงการปรับปรุงถนนดินเส้นบ้าน เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 458 เมตร  93,300  1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

น.ส.เฉียว-เช่ือมถนนไปหมู่ 4 และประชาชนได้รับความสะดวก หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินถม ความสะดวก

บ้านใหม่สะเดาเอน  หมู่ 10 ในการสัญจรไปมา 976 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ปลอดภัยในการ



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

6 โครงการปรับปรุงถนนดินเส้นบ้าน เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 317 เมตร  59,700  1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

น.ส.เฉียว-บ้านนายธวัช และประชาชนได้รับความสะดวก หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินถม ความสะดวก

บ้านใหม่สะเดาเอน  หมู่ 10 ในการสัญจรไปมา 674 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ปลอดภัยในการ

 สัญจรไปมา

7 โครงสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม กว้าง 6 เมตร ยาว 76 เมตร ผิวจราจร  238,000  1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก จากบ้านนายมี  ถึง บ้าน และประชาชนได้รับความสะดวก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตร ความสะดวก

นายภาคภูมิ ในการสัญจรไปมา พร้อมวางท่อ คสล ขนาด ศก.0.40 เมตร ปลอดภัยในการ

บ้านใหม่สะเดาเอน  หมู่ 10 จ านวน 7 ท่อน 1 จุด  และลงไหล่ทาง  สัญจรไปมา

หินคลุกข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดต้ัง

ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 290 เมตร 666,100   1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก เส้นรอบคุ้มดอนตาเหลว และประชาชนได้รับความสะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือปริมาณ ความสะดวก

บ้านใหม่สะเดาเอน  หมู่ 10 ในการสัญจรไปมา คอนกรีต 1,160 ตร.ม. พร้อมป้าย ปลอดภัยในการ

 โครงการ 1 ป้าย สัญจรไปมา

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม กว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15  456,900  1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก ช่วงบ้านนายไชยโรจน์ รักษาเขต และประชาชนได้รับความสะดวก เมตร ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ความสะดวก

  -  สดซอย ในการสัญจรไปมา ตารางเมตรวางท่อ คสล ขนาด ศก.0.40 ปลอดภัยในการ

บ้านใหม่สะเดาเอน หมู่ท่ี 10 เมตร จ านวน 5 ท่อน  2 จุด สัญจรไปมา

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรAsphaltic เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  450,000 815,000 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

Concerte เส้นโนนตาตุ๋ย- ไป และประชาชนได้รับความสะดวก 4 เมตรยาว 900 เมตร หนา 0.05 เมตร ความสะดวก

 -โรงงานจัสโมเดิร์น ในการสัญจรไปมา ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ปลอดภัยในการ

บ้านใหม่สะเดาเอน หมู่ท่ี 10 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย สัญจรไปมา

11 ปรับปรุงปูผิวจราจรหินคลุกช่วงเหมือง เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ปูผิวจราจร หินคลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 423,000 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

อิสานเขียว ถึง บ้านด่านเกวียน และประชาชนได้รับความสะดวก 1,660  เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ ความสะดวก

 หมู่ 3 ในการสัญจรไปมา ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 498 ลบ.ม. ปลอดภัยในการ

บ้านใหม่สะเดาเอน  หมู่ท่ี 10 พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา0.15 334,800 300,000 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก ต่อจากเดิมหน้าบ้านนางบุญช่ืน  และประชาชนได้รับความสะดวก  เมตรผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ความสะดวก

บ้านใหม่สะเดาเอน  หมู่ท่ี 10 ในการสัญจรไปมา 1,200 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย ปลอดภัยในการ

โครงการ จ านวน 1 ป้าย สัญจรไปมา



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

หมู่ท่ี 11

1 โครงการวางท่อส่งน้ า คสล.เข้าสระ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับการ วางท่อส่งน้ า คสล. ตามแบบท่ี 500,000  1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

หนองป่าช้า เกษตร อบต.โตนด ก าหนด ความสะดวก

บ้านโนนด่าน  หมู่ท่ี 11 ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม กว้าง 5 เมตร ยาว 417 เมตร หนา 0.15 1,221,300  1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก  จากสระหนองป่าช้า-เช่ือม และประชาชนได้รับความสะดวก เมตร ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ความสะดวก

ต าบลหนองงูเหลือม ในการสัญจรไปมา 2,085 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย ปลอดภัยในการ

บ้านโนนด่าน  หมู่ท่ี 11 (โนนตากแดด-ด่านเก่าสุดซอย) โครงการ จ านวน 1 ป้าย สัญจรไปมา



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม กว้าง 3 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.15  213,700 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก  เส้นบ้านนายมนุญ-สุดซอย และประชาชนได้รับความสะดวก เมตร ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ความสะดวก

บ้านโนนด่าน  หมู่ท่ี 11 ในการสัญจรไปมา 369 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย ปลอดภัยในการ

 3*84 เมตร โครงการ จ านวน 1 ป้าย สัญจรไปมา

 

4 โครงการวางท่อระบายน้ ารอบ เพ่ือระบายน้ าเสียออกจาก วางท่อระบายน้ ารอบหมู่บ้าน 500,000  1 แห่ง ไม่มีน้ าเสียไหล กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่บ้าน ท่วมขังบนพ้ืน

บ้านโนนด่าน  หมู่ท่ี 11 ถนน



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม เสริมดินพ้ืนทางกว้าง 4 เมตร ยาว 300   162,000  1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านนายจรัส  กระจงกลาง -เช่ือม และประชาชนได้รับความสะดวก  เมตรหนาเฉล่ีย 0.40 เมตร ปริมาณ ความสะดวก

โนนตาโหล่ ในการสัญจรไปมา ดินไม่น้อยกว่า 480 ลูกบาศก์เมตร ปลอดภัยในการ

บ้านโนนด่าน  หมู่ท่ี 11 ปูผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว สัญจรไปมา

300 เมตรหนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ปริมาณ

หินคลุกไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตร 

พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15   114,800  1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก  ซอยบ้านนางแสงจันทร์ และประชาชนได้รับความสะดวก เมตร ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ความสะดวก

ใจงูเหลือม ในการสัญจรไปมา 200 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย ปลอดภัยในการ

บ้านโนนด่าน  หมู่ท่ี 11 3*40 เมตร โครงการ จ านวน 1 ป้าย สัญจรไปมา

 



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม กว้าง 5 เมตร ยาว 79 เมตร หนา 0.15    231,300 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก  ซอยบ้านนางภาวนา และประชาชนได้รับความสะดวก เมตร ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ความสะดวก

ประเสริฐพงศ์ ในการสัญจรไปมา 395 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย ปลอดภัยในการ

บ้านโนนด่าน  หมู่ท่ี 11 4*80 เมตร โครงการ จ านวน 1 ป้าย สัญจรไปมา

 

หมู่ท่ี 12

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 468 500,000 454,720   1 สาย ประชาชนได้รับ

ความ

กองช่าง

เหล็ก บ้านนายสามารถ ถึงถนนลาดยาง และประชาชนได้รับความสะดวก เมตรหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  หรือ สะดวก

ปลอดภัยในการโนนฝ้าย ในการสัญจรไปมา ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า สัญจรไปมา

บ้านไผ่สีทอง หมู่ท่ี 12 1,872 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบาย

น้ า คสล. ขนาด        0.40  เมตร

 จ านวน 1 จุดๆ  ละ 7 ท่อน



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35 59,700    1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก ช่วงบ้านนางเขียว  ชะนางกลาง และประชาชนได้รับความสะดวก เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ ความสะดวก

ถึงบ้านนายยงค์  จ่ากลาง ในการสัญจรไปมา ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ปลอดภัยในการ

บ้านไผ่สีทอง หมู่ท่ี 12  105 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า สัญจรไปมา

 คสล. ขนาด     0.40 เมตร จ านวน

 1 จุดๆละ 6 ท่อน  พร้อมติดต้ังป้าย

 โครงการ จ านวน 1 ป้าย

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ยาว 433  500,000 494,900  1 สาย ประชาชนได้รับ

ความ

กองช่าง

เหล็กช่วงบ้านนายสามารถ ขออินกลาง และประชาชนได้รับความสะดวก เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ  สะดวก

ปลอดภัยในการถึงมุมสวนนางเปร่ียม ในการสัญจรไปมา ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า สัญจรไปมา

บ้านไผ่สีทอง หมู่ท่ี 12 1,732 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ



  แบบ ผ.๐๒/๑

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567    

(บาท)

2568  

(บาท)

2569   

(บาท)

2570   

(บาท)
KPI

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ

        ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 2.50  เมตร ยาว  29    42,100 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก ช่วงบ้านนางสมพร กลายกลาง และประชาชนได้รับความสะดวก เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ ความสะดวก

ถึงบ้านนางแสง  แซ่เหล็ก ในการสัญจรไปมา ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ปลอดภัยในการ

บ้านไผ่สีทอง หมู่ท่ี 12 72.50 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า สัญจรไปมา

คสล. ขนาด     0.40 เมตร จ านวน

1 จุดๆ ละ 5 ท่อน   พร้อมติดต้ังป้าย

 โครงการ จ านวน 1 ป้าย

5 โครงการวางท่อระบายน้ ารอบ เพ่ือระบายน้ าเสียออกจาก วางท่อระบายน้ ารอบหมู่บ้าน     500,000 1 แห่ง ไม่มีน้ าเสียไหล กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่บ้าน ท่วมขังบนพ้ืน

บ้านไผ่สีทอง หมู่ท่ี 12 ถนน

10,332,600 12,692,820 20,435,980 11,349,700 25,647,300



แบบ ผ. ๐๒/๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

  (บาท)

2569  

 (บาท)

2570  

 (บาท)

KPI

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต- เพ่ือความสะดวกในการ ผิวจราจร 4 เมตร ยาว 5,300 13,250,000     1 สาย ประชาชนต าบล กองช่าง/

เสริมเหล็กสายเลียบเหมืองมาบจาน คมนาคมและประชาชน เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร โตนด ต าบลล ามูล อบจ./

(หมู่ 6 - หมู่ 9) ได้รับความสะดวกในการ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และต าบลหนองงู- กรมส่งเสริมฯ

 สัญจรไปมา ต้นทาง 15.0760715, 102.8926316 เหลือมได้รับ
ปลายทาง 15.0484272, 102.2551840 ประโยชน์

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือความสะดวกในการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4  เมตร ยาว 6,360,600   1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง/

เหล็กสายเลียบเหมืองหนองหัวเรือ และประชาชนได้รับ 2,746 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ความสะดวก อบจ./

  - เช่ือมต าบลบิง ในการสัญจรไปมา หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ปลอดภัยในการ กรมส่งเสริมฯ
10,984 ตารางเมตร เสริมดินพ้ืนทาง ....... สัญจรไปมา
ลูกบาศก์เมตร  วางท่อระบายน้ า คสล .

ขนาด ศก.0.40 เมตร จ านวน 5จุดๆละ

5 ท่อน พร้อมจัดท าและติดต้ังป้าย

ตามแบบ จ านวน 1 ป้าย

(รายละเอียดตามแบบท่ี อบต . ก าหนด)

พิกัด  UTM ต้นทาง    15.0772447,102.2940783

ปลายทาง 15.0949827,102.3117947

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

 ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ. ๐๒/๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

  (บาท)

2569  

 (บาท)

2570  

 (บาท)

KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

 ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองงู -  5,305,100  1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง/

เสริมเหล็ก จากหมู่ท่ี 4  เช่ือม และประชาชนได้รับ

ความสะดวก

เหลือม หมู่ 4 -บ้านใหม่สะเดาเอน หมู่ 10 ความสะดวก อบจ./

หมูท่ี 10 เส้นหลัง RPK ในการสัญจรไปมา (หลัง RPK)กว้าง 6 เมตร ยาว 1,521 เมตร หนา ปลอดภัยในการ กรมส่งเสริมฯ

 0.15 เมตร หรือปริมาณพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีต สัญจรไปมา
ไม่น้อยกว่า 9,126 ตร.ม. และไหล่ทางหินคลุก

ข้างละ 0.30 เมตร วางท่อระบายน้ า คสล .ขนาด

ศก.0.40 เมตร จ านวน 3 จุดๆละ 8 ท่อนและท่อ

คสล.ขนาด ศก.0.60 เมตร จ านวน 2 จุดๆละ 8

ท่อน พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน

1 ป้าย (รายละเอียดตามท่ีแบบ อบต . ก าหนด)

พิกัด  UTM ต้นทาง    15.0924264,102.2669468

ปลายทาง 15.0917921,102.2532699



แบบ ผ. ๐๒/๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

  (บาท)

2569  

 (บาท)

2570  

 (บาท)

KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

 ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรAsphaltic เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคม

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,330  3,585,321 1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง/

Concerte จากส่ีแยกบ้านโตนด และประชาชนได้รับ

ความสะดวก

เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ี ความสะดวก อบจ./

เช่ือมถนนวงแหวนรอบนอก ในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่า 7,980 ตร.ม. ปลอดภัยในการ กรมส่งเสริมฯ

หมู่ ๑๐ บ้านใหม่สะเดาเอน (รายละเอียดตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) สัญจรไปมา

พิกัด  UTM ต้นทาง    15.0755992,102.2603781

ปลายทาง 15.0720280,102.2482260

5 โครงการขุดลอกสระประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า

อุปโภค
ขุดลอกสระประปาบ้านสะเอาเอน 525,300     1 แห่ง ประชาชนมีน้ า กองช่าง/

บ้านสะเดาเอน หมู่ท่ี 1,10 อุปโภค - บริโภค ช่วงท่ี 1 กว้าง 25 เมตร ยาว 70 เมตร อุปโภคบริโภค อบจ./

ตลอดท้ังปี ลึก 6 เมตร ปริมาตรดินขุด 10,500 อย่างเพียงพอ กรมส่งเสริมฯ

ลบ.ม.

ช่วงท่ี 2 กว้าง 60 เมตร ยาว 87 เมตร

ขุดลึกจากก้นสระ1.50 เมตร ปริมาตร

ดินขุด 7,186 ลบ.ม.

พิกัด : 15.0766057,102.2511734



แบบ ผ. ๐๒/๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

  (บาท)

2569  

 (บาท)

2570  

 (บาท)

KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

 ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ เพ่ือความสะดวกในการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ 18,078,000   1 สาย ประชาชนต าบล กองช่าง/

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร คมนาคมและประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร โตนดและต าบล อบจ./

Asphaltic Concrete โดยวิธี ได้รับความสะดวกในการ Asphaltic Concrete โดยวิธี ล ามูล อ าเภอโนนสูง กรมส่งเสริมฯ

Pavement In-Place  สัญจรไปมา Pavement In-Place Recycling ได้รับประโยชน์

Recycling ถนนสายบ้านโตนด กว้าง 6.00 เมตร  ระยะทาง

 -หนองโจด  (นม.10206) 7,470 เมตร หนา 0.04 เมตร

พร้อมป้ายโครงการ

พิกัด  UTM ต้นทาง 15.0971826,102.2800799

ปลายทาง 15.0372556,102.2772653

7 โครงการก่อสร้างถนนคอน - เพ่ือความสะดวกในการ ผิวจราจร 6 เมตร  ยาว  560  1,848,000 1 สาย ประชาชนต าบล กองช่าง/

กรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยาง คมนาคมและประชาชน เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โตนดและต าบลใกล้ อบจ./

หมู่ท่ี  1 เช่ือมถนน คสล.ไป ได้รับความสะดวกในการ พร้อมป้ายโครงการ เคียงได้รับประโยชน์ กรมส่งเสริมฯ

พระขุดน้ า หมู่ท่ี 10 สัญจรไปมา  

พิกัด  UTM ต้นทาง   15.0817155, 102.2586387

ปลายทาง 15.0811713, 102.2535391



แบบ ผ. ๐๒/๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

  (บาท)

2569  

 (บาท)

2570  

 (บาท)

KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

 ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

8 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือความสะดวกในการ ปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic  3,000,000   1 สาย ประชาชนต าบล กองช่าง/

Asphaltic Concrete เส้น คมนาคมและประชาชน  Concrete  กว้าง  6 เมตร  โตนดและต าบล อบจ./

นม.ถ 162-03 สายถนนจาก ได้รับความสะดวกในการ ระยะทาง 1,800 เมตร  พร้อม ล ามูล อ าเภอโนนสูง กรมส่งเสริมฯ

จากมิตรภาพถึงสามแยกเช่ือม สัญจรไปมา ป้ายโครงการ ได้รับประโยชน์

บ้านโตนด-บ้านด่านทองหลาง พิกัด  UTM ต้นทาง  15.0898895,102.2715341

บ้านหนองงูเหลือม  หมู่ท่ี 4 ปลายทาง 15.0826096,102.2721885

9 โครงการก่อสร้างถนนคอน เพ่ือความสะดวกในการ ผิวจราจร 6 เมตร ยาว 1,814    5,550,000 1 สาย ประชาชนต าบล กองช่าง/

กรีตเสริมเหล็ก  จากถนน คมนาคมและประชาชน เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร โตนดและต าบล อบจ./

มิตรภาพ - ม.10 (คุ้มดอน - ได้รับความสะดวกในการ พร้อมป้ายโครงการ หนองงูเหลือม กรมส่งเสริมฯ

ตาเหลว)เช่ือม ต.หนองงูเหลือม สัญจรไปมา ได้รับประโยชน์

พิกัด  UTM ต้นทาง  15.0891774,102.2389479

ปลายทาง 15.0744949,102.2443381

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือความสะดวกในการ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร  1,000,000  1 สาย ประชาชนได้รับ กองช่าง/



แบบ ผ. ๐๒/๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 

(บาท)

2567 

(บาท)

2568  

  (บาท)

2569  

 (บาท)

2570  

 (บาท)

KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

 ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

Asphaltic Concerte จากบ้าน และประชาชนได้รับ หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร  ปริมาณผิว  ความสะดวก อบจ./

นายวินัย -โรงงานจัสโมเดิร์น ในการสัญจรไปมา จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย ปลอดภัยในการ กรมส่งเสริมฯ

บ้านใหม่สะเดาเอน หมู่ท่ี 10 กว่า 11,000 ตร.ม. พร้อมป้าย สัญจรไปมา

โครงการ

พิกัด  UTM ต้นทาง 15.0718642,1022471200

ปลายทาง 15.0856992,102.2473576

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือความสะดวกในการ ผิวจราจร 4 เมตร ยาว 3,000    6,240,000 1 สาย ประชาชนต าบล กองช่าง/

เส้นเลียบเหมืองบ้านน้อย หมู่ท่ี ๖ คมนาคมและประชาชน เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี โตนด ต าบลบิง อบจ./

 เช่ือมต าบลบิง ได้รับความสะดวกในการ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม. ได้รับประโยชน์ กรมส่งเสริมฯ

 สัญจรไปมา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  

ต้นทาง 15.0484272, 102.2551840 

ปลายทาง 15.0760715, 102.8926316  

13,775,300 6,360,600 21,078,000 11,738,421 11,790,000



แบบ ผ.๐๓

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2566 2567 2568 2569 2570

1 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ เพ่ือใช้ในงานป้องกัน รถบรรทุกน ้าเอนกประสงค์  2,633,000    ส้านักปลัด

ภายใน (00120) ขนส่ง และบรรเทาสาธารณภัย ขนาด 6,000 ลิตร จ้านวน

  1 คัน

(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

2 การศาสนาวัฒน- ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพ่ือมีไว้บริการ เคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้ง   500,000 กองการ

ธรรมและนันทนาการ ประชาชน  ศึกษาฯ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก


