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การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เป็นภารกิจหนีง้ขององค์การบริหารส่วน
ด่านลโนนค่า อําเภอสูงเนิน จังหวดนครราขสีมา ทีจ่ะต้องกระทําตามระเนิยนกระทรวงมหาดโหยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และต้อง?เร้างการมส่วนร่วมของประขาซน
ให้เข้ามามบทบาทใบการนําเสนอข้อเล นิญหาความต้องการ ตลอดจนข้อเสนอแบะใบการจัดทําจัดทํา
แผนพัฒนาของท้องถิ่นใหไ้ตม้ากทีสุ่ด ทงนีก้ารดําเนินการจัดทําแผนดั้งอยูบ่นข้อสมบุตํฐาบทีว่่า ยงประขาขบ
เข้ามาส่วนร่วมในการจัดทําแผนมากเท่าใด จะส่งผลใหแ้ผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดอนสนอง
นิญหาและความต้องการในการพัฒนาของประขาขนมากทีสุ่ด

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับนี้ เป็นแผนที่มความสัมพันธใ์กล้ขํคกับ
งบประมาณรายจ่ายประจํานิ กล่าวคอ องค์กรปกศรองส่วนท้องถิ่น ใขก้ารวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมีอในการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจํานิ ใดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)
ในนิทีจ่ะจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจํานโิปจัดทํางบประมาณ เที่อใหก้ระบวบการจัดทํางบประมาณเป็นโป
ด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมส่วนร่วมของประขาขน

ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนด่าบลโบนค่า
ไตร้ับความอบุเคราะทํและความร่วมมอต้วยดจีากส่วนราขการต่าง ๆ ภาคเอกขน ประขาขบและองค์กรต่าง ๆ
ใบการจัดหาข้อมูลและส์ารวจความต้องการต้านต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่าพรัง1ปม็อย่างยิ่งว่า
แผนพัฒนาท้องกิน(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับนี้ คงจะเป็นประโยขนตํ่อการพัฒนาและการปฏํบัดงีาน ก่อใหเ้กิด
ความร่วมมอและสร้างความเข้าใจอัมดี ในการพัฒนาร่วมกับพังภาครัฐ ภาคเอกขนและประขาขน ใบเขดตําบล
เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์สังคม ใหน้่าอยู่ และพัฒนาตําบลโนนค่าใหเจริญก้าวหห้าคังทอํัง1ปาหนายโรตั่อโป

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า



ส่วนที่ 1

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ
1.1 ทีต่ั้งของหมูบ่้านหรือชุมชนหรีอตําบล

ตําบลโนนล่า ประกอบด้วย

หมูท่ี่ 1 บ้านคุดปลาเข็ง

หมูท่ี่ 2 บ้านโคกมะกั๊ก
หมูท่ี่ 3 บ้านโนนค่า

หมูท่ี่ 4 บ้านคุดหัวช้าง

หมูท่ี่ 5 บ้านโคกกระพี้
หมูท่ี่ 6 บ้านโคกหินเหล็กไพ่

หมูท่ี่ 7 บ้านหนองสะนก
หมูท่ี่ 8 บ้านหนองหอย

องคก่ารบริหารส่วนตําบลโนนค่า
(ปีจจุบับเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง)

ตั้งอยูท่ี่ หมูท่ี่ 3 ตําบลโนนค่า อำเภอสูงเนิบ จังหวัดนครราชสีมา 30170
- โทรสัพท' 044 - 249011

- โทรสาร 044-249011
- เว็บไชต์ www.abtnonkha.go.th

- เพ่ซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า อำเภอสูงเนิบ จังหวัดนครราชสีมา

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

ตําบลโนนค่า ส่วนโหญเ่ป็นทีร่าบลุ่มดิบส่วนใหญเ่ป็นดินร่วนป'นทราย ทางตอนเหนอิชองตําบลSJSเนนิ
ร่วนปบทราย ตอนใต้เป็นดิบร่วนและดินเหนิยวนสิภาพแห้งแลัง นิลำบํ้าสายหลักชองเกษตรกรทีอ่าสัย อยู่ทางตอนใต้
คือ ลำตะคอง คลองหนองนว่น

1.3 ลักษณะภูมอิากาศ

สภาพอากาศที่'วไปของตําบลโนนด่า แบ่งออกเนิน 3 ฤดู ดังนี้
- ฤดรู้อน เริ่มตั้งแต่ เดิอนคุมภาพันธ์ - เดิอนพฤษภาคม ของทุกปี
- ฤดฝูน เริ่มตั้งแต่ เดิอนมิถุนายน - เดิอนตุลาคม ของทุกปี
- ฤดหูนาว เริ่มตั้งแต่ เคือนพฤศจิกายน - เสือนมกราคม ของทุกปี



2. ด้านการเปีอง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

ตําบลโนนค่าเป็นหมูบ่้านทีต่ั้งมานานกว่า 100 จ เร่อก่อนตั้งอยูโ่บทีลุ่่มทีเ่ราเรึยกว่า ’บ้านเก่า" ต่อมาได้
เกิดบั้าท่วมอยูเ่ป็นประจําโดยเฉพา!;ฤดฝูนของทุกปี ผูน้ําชุมชนจึงไดป้รึกษาหารึอกันเพื่อแกน้ิญหา จึงเห็นว่านิทีโ่นนที่
ไมอ่าจท่วมถงไดอ้ยูบ่ริเวณโนนที่เรยึกว่า ด้นมะค่า, เรอ่งจากปดี้นมะค่าขึ้นอยูม่ากมายบรรยากาศร่มรึ๋นบ่าจ;;ฎยู่โด้
โดยนําไมอ่าจท่วมถงได้ จึงไดย้้ายบ้านมาอยูบ่ริเวณโนนด้นมะค่า เร่อไดม้าอยูก่ัโดด้ัดด้นมะค่าออกมากมายเพื่อปลูกบ้าน
อยูอ่าดัย เร่อญาตพิื่บอ้งทีอ่ยูบ่้านใกลเ้ตยิงกัน พบปะกันมักจะสอบถามลืงสารทุกข์สุกติบและความเป็นอยูว่่า เร่อย้ายมา
อยูท่ีโ่นนด้นมะค่าแล้วอยูต่ิกินติกับหรึอไมเ่ร่อพูดคุยและสอบถามกันอยูร่ั้าไป ค่าว่า ด้นมะค่า1, จึงค่อย ๆ เพี้ยนและ
เปลี่ยนมาเป็น ’โนนค่า’ ต่อมาจึงเรยึก ติดปากกับว่า บ้านโนนค่า"

บ้านโนนค่า เติมอยูโ่นเขตปกครองของตําบลโป่งแดง อําเภอสูงเนิบ จังหวดนครราชสีมา เร่อความเป็นอยูต่ิ
ขึ้นประชากรกม็ากขึ้นพี้นทีท่ํากินที่ปอียูก่็เรั๋มมีนญิหา เพราะราษฎรส่วนใหญป่ระกอบอาชิพเกษตรกรรม จึงไดข้ยับขยาย
หาพี้บทีท่ํากินกันเพื่มขึ้นและไดโ้ปตั้งถบอาค้ยกับใหม่

เร่ออําเภอสูงเนินไดแ้บ่งเขตการปกครองขึ้นใหมโ่ดยตั้งอําเภอใหมซ่็อว่า " อําเภอขามทะเลสอ" ขึ้น ชี่งดอ้ง
แยกหมูบ่้าบนละตําบลเข้าไปร่วมกับใหมเ่ป็นอําเภอขามทะเลสอ ขึ้งตําบลทีถู่กแยก คีอ ตําบลโป่งแดง ตําบลขามทะเลสอ
ตําบลหนองสรวง ตําบลบงอ้อ ตําบลพับตุง เร่อตําบลโป่งแดงไดแ้ยกไปขึ้นกับอําเภอขามทะเลสอ บ้านโนนค่ากต็้องไป
ขึ้นกับอําเภอขามทะเลสอ แตก่ารแยกไปขึ้นกับอํา๓อใหมบ่ั้น ไดร้การสอบถามพีบ่้องประชาชนของตําบลโป่งแดงว่า บ้าน

ใดทีโ่ม่ดอ้งการไปขึ้นกับอําเภอชามทะเลสอ ปรากฎว่าราษฎรบ้านโนนค่าและบ้านโค้งยางขอขึ้นอยูก่ับอําเภอสูงเนิบ เร่อ
ตําบลโป่งแดงขึ้นกับอําเภอขามทะเลสอ จะรหลายหมูบ่้านทีข่ออยูก่ับอําเภอสูงเนิน ดังบั้น จึงไดม้การตั้งตําบลใหมข่ึ้นเป็น

ตําบลโนนค่ากับตําบลโค้งยาง
ตําบลโนนค่าขณะบั้นประกอบด้วยบ้านกุดปลาเซ็ง บ้าน'โคกมะกั๊ก บ้านโนนค่า บ้านกุดหัวข้าง บ้านหนอง

สะแก บ้านโคกกระพี้ และบ้านโคกหินเหล็กไฟ ต่อมาบ้านกุดหัวข้างไดแ้ยกหมูบ่้านเป็นบ้านหนองหอย รวมเป็น 8
หมูบ่้านในนิจจบุัน

ตําบลโนนค่าหรึอสภาตําบลโนนค่าไดร้ับการยกฐานะจากสภาตําบลโนนค่าเป็น องค์การบริหารส่วนตําบล

โนนค่า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่อวันที่ 14 ธ้นวาคม 2542 และไดม้การเลือกสมาขํกสภาองค์การบริหารส่วน

ตําบลโนนค่า สมัยแรกเร่อวับที่ 22 มกราคม 2543 ปสีมาชิก อบต. เป็นชาย 14 คน หญํง 2 คน รวมเป็น 16 คน โดยม

บายสงัด แก้วสูงเนิน เป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริVทรสว่นตําบลคบแรก และไดป้กีารแกโ้ขเปลี่ยนขึ้อจาก
ประ!ทนกรรมการบริหารฯ มาเป็น “นายกองค์การบริหารส่วนตําบล"เร่อวันที่ 18 มชุนายบ 2546 และไดป้กีารเลือกตั้ง
สมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. สมัยที่ 2 เร่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2547 โดยเป็นการเลือกตั้งนายก อบต. ทีม่าจาก
การเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง เป็นครั้งแรก ส่าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและนายก

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่าสมัยที่ 3 เร่อวันที่ 5 เมษายน 2551 นายบบทํโพธิ้สูงเนิบไดร้ับการเลือกตั้งเป็นนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่าใบสมัยที่ 2 และสมัยที่ 3 และในการเลือกตั้งสมัยที่ 4 เร่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2555
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มสมา?ก อบต.ไดร้ับการเลอีกตัง รวม 16 กบ เป็นขาย 15 กน เป็นหญิง 1 กน มคีณะผูบ้ริหารเป็นหญิง 3 คน ขาย 1
โดย บางพรรณ เสริอัจฉริยะกุล ไดร้ับการเลอกตั้งเป็นบายกองค์การบริหารส่วบดําบลโนบค่า ชื่งกอึไดว้่าเป็นนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่าหญิงคนแรก

ตําบลโนนค่า เป็น 1ใน 11 ตําบลในเขตอําเภอสูงเบน จังหวัดนครราขสมิา มอีาณาเขตพึ๋นทีอ่ยูต่ิดกับ
ท้องกบใกลเ้กยง 4 ส่วน ตังบี้

จรด อบต. เสมา อําเภอสูงเนิน อบด.หนองสรวง อําเภอขามทะเลสอ อบต.ด่านใน
อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จรด อบต.โค้งยาง อําเภอสูงเนิบ อบต.หนองสรวง อบต.บงอ้อ

อบต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จังหวัดนครราขสีมา

จรด อบต. เสมา อบต.บุ่งขีเ้หล็ก อําเภอสูงเนิบ อบต.ด่านใบ อําเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา

จรด อบต. โค้งยาง อบต.บุ่งขีเ้หล็ก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ทิศเหนิอ

ทิศตะวันออก

ทิศตะวันตก

ทิศใต้
!

โดยตําบลโนนค่าอยูห่่างจากทีว่่าการอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศเหนีอ เป็น

ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร และมอีาณาเขตตังนี้

ติดต่อตําบลด่านใน อําเภอด่านขุนทด และตําบลหนองสรวง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากทางเกวียนติดต่อระหว่างตําบลด่านใน อําเภอด่านขุน
หด ตําบลเสมา และตําบลโนนค่า อําเภอสูงเนิน บริเวณพิกัด RS 034683 ไปหางทิศ

ตะวันออกตามแนวเขตอําเภอสูงเนิน และอําเภอด่านขุนทดระยะทางประมาณ 3.25
กิโลเมตร กงจุดเชื่อมบริเวณหนองนํ้า ชื่อ หนองปัวใหญ่ เขตติดต่อระหว่างตําบลด่านใบ

อําเภอด่านขุนทด ตําบลหนองสรวง อําเภอขามทะเลสอ และตําบลโนนค่า อําเภอสูงเนิน

บริเวณพิกัด. RS 067680 ไปทางทิศตะวันออกเฉยงใตต้ามแนว เขตอําเภอสูงเนิน และ

อํา๓อขามทะเลสอ สินสุดทีท่างเกวียนจากตําบลหนองสรวง อําเภอขามทะเลสอ ผ่านตําบล

โนนค่า อําเภอสูงเนิน บริเวณพิกัด RS 090663 รวมระยะทางด้านทิศเหบอประมาณ 6.25
กิโลเมตร

ทิศตะวันออก ติดต่อตําบลหนองสรวง ตําบลบงอ้อ และตําบลโป่งแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา โดยมแีนวทางเริ่มต้นจากทางเกวียน ตําบลหนองสรวง บริเวณพิกัด RS

090663 ไปทางทิศตะวันออกเฉยงใต้ ตามแนวแบ่งเขตอําเภอสูงเนินและอําเภอขามทะเลสอ

ระยะหางประมาณ 2.75 กิโลเมตร กึงจุดเชื่อมทางเกวียนจากบ้านตะหลุกรัง ตําบลโนนค่า

บ้านหนองกระโดน ตําบลบ้งออ้ อําเภอขามทะเลสอ บริเวณพิกัด RS 107645 ไปหางทิศใต้

ตามแนวแบ่งเขดอําเภอสูงเนิน และอําเภอขามทะเลสอ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร กึง

ทิศเหนีอ

*
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จุดเชื่อมบริเวณลนบนิคม สหกรณ์ขามทะเลสอ ประมาณกิโลเมตรที่ 5 เขตติดต่อระหว่าง
ตําบลโป่งแดง อําเภอขามทะเลสอกับตําบลโนนค่า อํา๓อสูงเนิน บริเวณพิกัด RS 111590
ตามเส้นแบ่งเขตอํา๓อสูงเนินและอําเภอขามทะเลสอ สิ้นสุดทีท่างเกวัยนเขตติดต่อระหว่าง
ตําบลโนนค่ากับตําบลโค้งยาง อํา๓อสูงเนิบ และตําบลโป่งแดง อําเภอขามทะเลสอ บริเวณ
พิกัด RS 123537 รวมระยะทางค้านทิศตะวันออก ประมาณ 14.75 กิโลเมตร

ติดต่อตําบลบุ่งขีเ้หล็ก ตําบลโค้งยาง อําเภอสูงเนิน และตําบลโป่งแดง อําเภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสิมา โดยนิแนวเขตเรั๋มต้นจากทางเกวัยบเขตติดต่อระหว่างตําบลโนนค่ากับ
ตําบลโค้งยาง อําเภอสูงเนิน และตําบลโป่งแดง อําเภอขามทะเลสอ บริเวณพิกัด RS

123537 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตต้ามแนวลําตะคอง ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร ลง
จุดเชื่อมทีล่ําฅะคองรอยต่อระหว่างตําบลโนนค่า กับตําบลบุ่งขีเ้หล็ก และตําบลโค้งยาง

อําเภอสูงเนิน บริเวณพิกัด RS 104522 ไปทางทิศตะวันตกเรยงเหบอตามลําห้วยไผ่

ระยะทางประมาณ 3.75 กิโลเมตร สิ้นสุดทีค่ลองส่งบํ้าขลประทาบระหว่างตําบลบุ่งขีเ้หล็ก

กับตําบลโนนค่า อําเภอสูงเนิบ บริเวณพิกัด RS 077534 รวมระยะทางค้านทิศใตป้ระมาณ

7.5 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก ติดต่อตําบลเสมา และตําบลบุ่งขีเ้หล็ก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสิมา โดยมแีนวเขต
เรํ่มต้นจากคลองส่งนํ้าขลประทาน บริเวณพิกัด RS 077534 ไปทางทิศเหนิอระยะหาง
ประมาณ 3 กิโลเมตร ลงจุดเขึ๋อมบริเวณหัวดินตําเขตติดต่อระหว่างตําบลบุ่งขี้เหล็ก กับ
ตําบลโนนค่า บริเวณ พิกัด RS 078560 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนิอ ระยะทางประมาณ

3.25 กิโลเมตร สิงจุดเชื่อมทีท่างติดต่อระหว่างตําบลบุ่งขีเ้หล็กกับตําบลโบนค่า อํา๓อสูงเนิบ

บริเวณพิกัด RS 061581 ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตรสิงจุดเชื่อมถนนนิคมสหกรณ์ขาม

ทะเลสอ ประมาณกิโลเมตรที่ 9 ไรร่าษฎร บริเวณพิกัด RS 053605 ระยะทางประมาณ

1.75 กิโลเมตร สิงจุดเชื่อมทีถ่นนนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ใกลโ้รงเริยบส้มกบงาม บริเวณ

พิกัด RS 034609 ไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร โดยผ่านป่าสงวนป่าทิน

เหล็กไฟสิ้นสุดที่เกวัยน เขตติดต่อระหว่างตําบลด่านใบ อําเภอด่านชุบทด กับตําบลเสมา

และตําบลโนนค่า อํา๓อสูงเนิบ บริเวณพิกัด RS 034683 รวมระยะทางค้านทิศตะวันตก

ประมาณ 18.5 กิโลเมตร

ทิศใต้
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X Aเนอท

องค์การบIVทรส,วนตําบลโนนค่า มพีื้นทีร่วมทั้งสิ้นประมาณ 80.05 ตารางกิโลเมตร หรอประมาณ 50,031 ไร่
โตยมีเนี้อทีแ่ยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้.1

หมูท่ี่ ชื่อหมูบ่้าน ครัวเรีอนทั้งหมด X A พื้นทีท่ั้งหมดดรัวเรือนเกษตรกร หนหการเกษตร
1

กุตปลาเซ็ง1 227 3,588115 4,375

โคกมะกั๊ก2 187 2,102109 2,563

โนนค่า3 300 5,125166 6,250j

กุดหัวจ้าง4 104 3,84356 4,687

โคกกระพี้5 10,250168 111 12,500

โคกหินเหล็กไฟ 4,48175 11,5636 148

4,8647 58 5,938113หนองสะนก

1,768 2,1568 124 60หนองหอย

50,03236,0217501,371รวม
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หมูบ่้าน

องศ์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า มพิังหมด 8 หมู่บ้าน มิผูป้กครองและสมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วน
ตําบลดังนี้

ตําแหน่งพ1 ซอ- สกุล

บายอนันต์ เริองเลืศสวสัด

นายสําราญรอสูงเนิบ

นายจํานงศ์ ร)วกสูงเบน
นายนาวิน พึ่งภูมิ

ร.ต.ต.สมคิด ถสีูงเนัน

นายน้อย พวงสาคร

นายธงชัย สุวรรฌ์

นายชํานาญไมสู้งเนัน

นายคนอง สาคร

บายสพุจน์ เนตรประมง

นายพร ต่วนสูงเนัน

นางวรรณา เขตต์สูงเนิน

นายสุชาติ เจ็กสันเทยะ

นายพล พวงสันเทยะ
บายสมภูมิ ชาพันตุง
นายธงชัย ชิดพลกรัง

บายสมส่วน เจมชุบทด

นายยา กล้าสูงเนิน

นายทบ ผี่งสูงเนิน

นายพัฒนา ชิดพลกรัง

บายนิคม บัณฑิตชูสกุล

นายสําเริงสุวรรณ์

นายวรกฤต นัวนิล

ผู้ใหญบ่้าน

สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนตําบล
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนตําบล
ผู้ใหญบ่้าน

สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนตําบล
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนตําบล
กํานันตําบลโนนค่า

สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนตําบล
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนตําบล
ผู้ใหญบ่้าน

สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนตําบล
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนตําบล
ผู้ใหญบ่้าน

สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนตําบล
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนตําบล

ผู้ใหญบ่้าน

สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนตําบล

ผู้ใหญบ่้าน

สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนตําบล

สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนตําบล

ผู้ใหญบ่้าน

สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนตําบล
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนตําบล

1

2

3

4

5

6

7

8

2.2 การเลือกตั้ง
องศ์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า ได้แบ่งเซตการเลือกตั้งนายกองศ์การบริหารส่วนตําบลและสมาชิก

สภาองศ์การบริหารส่วนตําบลออกเป็น 8 เซต ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย หมูท่ี่ 1
เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย หมูท่ี่ 2
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เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย หมูท่ี่ 3
เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย หมูท่ี่ 4
เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย หมูท่ี่ 5
เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วย หมูท่ี่ 6
เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย หมูท่ี่ 7
เขตเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วย หมูท่ี่ 8

J

3. ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประขากร

ข้อมูลจากสํานักทะเบียนราษฎร์อ,าเภอสูงเนน (ข้อมูล ณ เมษายน 2562)

2562
IJ

บ้านหมทู
หญิง ครัวเรอีบขาย รวม

790 .กุดปลาเข้ง 2271 385 405
โคกมะกั๊ก 1872 329 355 684
โนนค่า 3003 529 512 V*1
กุดหัวข้าง 1044 175 216 391
โคกกระพี้ 1683775 329 706
โคกหินเหล็กไฟ 1485726 289 283

421 113หนองละนก7 219 202
124หนองหอย8 212 206 418

mmHHK mm: HI

4. สภาพหางสังคม
4.1 การศึกษา

ใบพื้นทีอ่งค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า มโีรงเริยนในพี้นทีร่ะดับประถมศึกษาและโรงเริยนขยายโอกาลทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงาบเขตพี้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชลืมา เขต 4 จํานวน4 โรงเริยน ดังบี้

1. โรงเริยบบ้านกุดปลาเข้งเหมอีงลี่ ระดับชั้นตั้งนต่อบบุาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นตั้งแตอ่บบุาล- มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นตั้งแตอ่บบุาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นตั้งแตอ่บบุาล-ประถมศึกษาบีที่ 6

2. โรงเรียบโนนค่าวิทยา

3. โรงเรียบบ้านกุดหัวข้าง

4. โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ
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การจัดการหางการฝึกพา

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า ไดด้ําเนินการตามโครงการถ่ายโอบภารกิจการจัดการทางการฝึกพา
อนุบาล 3 ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอํานาจให้แก,องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนุญแห่ง
ราขอาณาจักรไทย พุทธฝึกราข 2540 มาตรา 78 และพระราชบ้ญญ้ตกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้เเก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธสักราซ 2542 มาตรา 30
กรมพัฒนา1ธุมชบมืบโยบายถ่ายโอนการจัดการทางการฝึกพาอนุบาล 3 ขวบ ให้แกอ่งค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นตําเนิบการในปกีารฝึกพา พ.ศ.2546 โดยให้การสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ด้านวขิาการ ครอูัตราจ้าง อาหาร
กลางวันและอาหารเสริม (นม) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า ไดร้ับถ่ายโอนจํานวน1 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเดกเล็ก

โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ และจัดตั้งเอง 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.โนนค่า ณ โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.โนนค่า ณโรงเรียนบ้านโคกห้นเหล็กไฟ

4.2 สาธารณสุข
ตําบลโนนค่า มหืน่วยงานด้านสาธารณสุขประจําตําบล2 แห่ง คอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโนนค่า

มืบุคลากรเป็นช้าราซการ/พนักงาน/ลูกจ้างจํานวน5 คบ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองหอย มืนุคลากรเป็น

ช้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างจํานวน5 คน
การใหบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโนนค่า ใหบ้ริการในด้านต่างๆ ดังนี้

๑. งานรักพาพยาบาล
๒. งานส่งเสริมสุขภาพ
๓. งานฟ้นvj

๔. งาบฟ้องกนควบคุมโรค

4.3 อาชญากรรม
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่าไมม่เีหตอุาชญากรรมเกิดขึ้น

4.4 ยาเสพตด
ปีญหายาเสพติดในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า จากการทีท่างสถานตํารวจภูธรสูงเนินได้แจ้ง

ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่าทราบนั้นพบว่ามืผู้ทีต่ิดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นทีอ่นถึอว่าน้อย เหตุผลก็

เนี้องมาจากว่าไดร้ับความร่วมมือกับทางผูน้ําประชาชน หน่วยงาบของ อบต. ทีช่่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจําการ
แก้ไขฟ้ญหาของ อบต. สามารถทำได้เฉพาะตามอํานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประขาสัมพันธ์ การแจ้ง

เบาะแส การรเกอบรมใหค้วามรู้ ถ้าบอกเหนือจากอํานาจหน้าที่ กเ็ป็นเรื่องของอํา๓อหรอีตํารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้
อบต. กไ็ดใ้หค้วามร่วมมือมาโดยตลอด
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4.5 การสังคมสังเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่าไดด้ําเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ด้งนี้
1. ดําเนินการจ่ายเนี้ยยัง?หใหก้ับผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ และผูป้่วยเอดส์

- ผูสู้งอายุ นจิํานวน916 คน

- ผูพ้ิการ นจิํานวน296 คน

- ผูต้ดเซอ HIV นจิํานวน3 คน

2. รับลงหะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กนรกเกิด

3. ประสาบการทําบัดรผู้พกิาร

4. ประสานหน่วยงานทีเ่กี่ยวซ้องเพื่อให้.การช่วยเหล็อผูย้ากจบ ยากไร้ รายไดน้้อย และผูด้้อยโอกาสไรท้ี่พื่ง

.1

5. ระบบบริการพื้นฐาน
ใบเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่านิระบบบริการพื้นฐาน ด้งนี้
5.1 การไฟฟ้า

การไฟฟ้าในเขต อบต. ค่อนซ้างจะทั่วถึง ไฟฟ้าดามบ้านเรือนครบทุกหลังคาเรอน แตบ่ีญหาไฟฟ้าส่อง

สว่างทางหรือทีส่าธารณะยังไมส่ามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นทีไ่ดท้ั่งหมด เนื่องจากพื้นทีท่ี่นิความต้องการให้ดีดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เบีบทีส่าธารณะ อบต. จํงไมส่ามารถตําเนิบการได้เซ่นเดียวกับถนน การแกับญีหาคอ ประสาบ

ความร่วมมอกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อทีจ่ะทําความเซ้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวธกีารทีจ่ะดําเนินการแกัโขอย่างไร

ทั่งนี้ อบด. กีไ่ดต้ั้งงบประมาณใบส่วนนึ้โวัแล้ว และไดแ้จ้งประซาสัมพันธใ์หป้ระชาซบไดร้ับทราบถึงเหตุผลเพื่อทีจ่ะได้

ช่วยกันแกัโฃบีญหาใหก้ับประซาซน

5.2 การประปา

ในตําบลโนนค่า นริะบบประปา 1 ระบบ คอ ประปาผิวดิน

ประปาผิวดิบ นิ 5 แห่ง ด้งนี้
- ประปาบ้านโนนค่า ใหบ้ริการประปา 3 หมูบ่้าน คือ หมูท่ี่ 1 - 3

- ประปาบ้านกุดหัวช้าง ใหบ้ริการประปา 2 หมูบ่้าน คือ หมูท่ี่ 4 และหมูท่ี่ 8
- ประปาบ้านโคกกระพื้ ใหบ้ริการประปา 1 หมูบ่้าน คือ หมูท่ี่ 5

- ประปาบ้านโคกห้บเหล็กไฟ ใหบ้ริการประปา 1 หมูบ่้าน คือ หมูท่ี่ 6
- ประปาบ้านหนองสะนก ใหบ้ริการประปา 1 หมูบ่้าน คือ หมูท่ี่ 7

5.3 โหรศัพทํ

การลี้อสาร,โทรคมนาคม'ในเขตตําบล'โนนค่ายัง’โมไ่ด้,รับความสะดวก,โดยเฉพาะ,โทรสัพทบํ้า'นไมน่ิคูส่าย

บอกจากนีโ้ทรศัพท์สาธารณะยังไมเ่พยิงพอต่อความด้องการของประชาซนในพื้นที่ ประขาซบส่วนใหญไซโ้ทรด้พทน์ิอถึอ
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5.4 ไปรษณียห์ริอการสื่อสารหรีอการขนส่ง และวัสดุ ครุภณั'ค์

ภายในเขต อบต. ไมม่ไปรษณียห์รีอการสื่อสารหรีอการขนส่ง และวัสดุ ครุภณัท์

5.5 เสัVทางลนนาคฆ

เส้นทางคมนาคมสูต่าบลโนนค่า ประกอบด้วย 5 เส้นทาง ด้งนี้
1. สายบ้านกุดจํก ต.กุดจํก 'บ้านโนนค่า ต.โนนค่า เป็นถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 4.00

I

กิโลเมตร

2. สายเลียบคลองชลประทาน เรเิอนระบายนํ้ากุดทิน ต.โคราช - ต.โนนค่า เป็นถนนลาดยาง ระยะทาง

ประมาณ 5.00 กิโลเมตร
3. สายบ้านโนน ต.โด้งยาง - บ้านกุดปลาเข็ง ต.โนนค่า เป็นถนนลาดยาง นละคอนกรีตเสริมเทลีก

ระยะทางประมาณ 2.00 กิโลเมตร
4. สายนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ต.บงอ้อ - บ้านกุดหัวช้าง ต.โนนค่า เป็นถนนลาดยาง ระยะทาง

ประมาณ 8.5 กิโลเมตร
5. สายบ้านส้มกบงาม - บ้านหนองหอย ต.โนนค่า เป็นถนนลาดยางและถนนลูกรัง ระยะทางประมาณ

8.00 กิโลเมตร

- เส้นหางคมนาคมเช้าสูห่มูบ่้านและเส้นทางสัญจรหลักภายใบหมูบ่้านทั้ง 8 หมูบ่้าน โดยส่วนใหญ่ เป็น

ถนนกอบกรีดเสรีมเหล็ก และถนนลาดยาง

- เส้นทางคมนาคมเช้าสูพ่ื้นทีเ่กษตรกรรม เป็นถนนทินคลุก เป็นถนนลูกรัง และเป็นถนนลีบ

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร

องค์การบรหีารส่วนตําบลโนนค่า มพื้นทีก่ารเกษตรทั้งสิบ 22,739.13 ไร่ พชเศรษฐกิจทีส่ําคัญได้แก่

พื้นทีป่ลูก (ไร่)ลําด้บที่ พืขเศรษฐกิจ

ข้าว 3,366.661

ข้าวโพด 10,323.492
มันสําปะหลัง 8,448.883
ไมผ้ลและอบ ๆ 1,0324

6.2 การประมง

ภายใบเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่าไมม่การประมงเพื่อระบบเศรษฐกิจ แตม่สัตว์'นาทีเ่ลี้ยง
ได้แก่ ประ๓หปลา ริ!งส่วนใหญเ่ลี้ยงใบบ่อดินธรรมชาติ เพื่อการยังรเิพ
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6.3 การปคสุัตว์

. องค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า มขี้อมูลของสัตว์เลี้ยงร)นิดต่าง ๆ ดังนี้

สัตว์ เลียง จํานวน(คัว)

โคเนี้อ 633
โคนม 66

198สุกร

เป็ดและไก่ 16,014

47แพะ
3อน ๆ

6.4 การบริการ

โรงแรม

ร้านอาหาร
โรงภาพยนตร์

สถานขีนส่ง

ร้านเกมส์

แห่ง

23 แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง1

6.5 การท่องเที่ยว
โนเขต อบต. มแีหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ วัดป่าโกรกสะเดา ชี่งภายในวัดมเีจดย์พระบรมสารริิกธาตุ โบสถ

กลางนี้า พระรน รอยพระพุทธบาทจําลองเป็นสถานปฎบต้ธิรรมประจําตําบล

6.6 อุตสาหกรรม
ภายในเขต อบต. มกีิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงลขีนาดเล็ก) จํานวน4 แห่ง

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การพาณิชย์

1. ร้านค้าที่'วไป

2. อูจ่่อมรถ

3. ร้านเสริมสวย

4. ลาบตากพืชผลทางการเกษตร
5. เสาสัญญาณ'โหรค้พท่

6. อาคารสูบนํ้า/อาคารควบคุม

จํานวน40 แห่ง

จํานวน4 แห่ง

จํานวน2 แห่ง

จํานวน12 แห่ง

จํานวน6 แห่ง

จํานวน แห่ง
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กลุ่มอา?พ

กลุ่ม กลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อ
การผลต

ประ๓ท กองทุน
หมูบ่้าน

กองทุน
เก,ษตร

กองทุบ
กขคจ

กองทุบ
ธนาคาร
หมูบ่้าน

กองทุบ
สัจจะ

ออมทรัพย์

กองทุบ
แมข่อง
แผ่นดิน

อาชีพ
หมู่ที๋

11 2ม.! 1 1 1
1 1ม.2 1

2ม.ร 1 1
2ม.4 1 1

ม.ร 1 1 1 1
2 1ม.6 1 1 1
1ม.7 1 1

1ม.ร 1 11

6.8 แรงงาน
จากการสํารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มอีายุ 15-60 ปี อยูใ่บวัยกําลังแรงงาบ แตค่่าแรงใน

พบทีต่4ากว่าระดับจังหวัด โดยเอพาะแรงงาบดัานการเกษตร ประชากรอายรุะหว่าง 25 -50 ปี บางส่วน ไปรับจ้าง

หํางานนอกพึ๋บที่ รวมทั้งแรงงาบทีไ่ปหํางาบต่างประเทศ ปิญหาทีพ่บคอ ประชากรต้องไปหํางาบนอกพบทีใ่บเมองที่ม
โรงงาบอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้าบใหญ่ๆ เพ‘ทะในหนทีไ่มม่โรงงานอุตสาหกรรมที่มการจ้างแรงงาบเยอะ ชีงพีน้ที่
ส่วนมากเปีนทีอ่ยูอ่าดัย ปีญหาบีย้ังไมส่ามารถแกโ้ขไต้

7. เศรษฐกจํพอเพียงท้องถิ่น (ต้านการเกษตรและแหล่งนํ้า)

7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมูบ่้านหริอทุมซบ
7.2 ข้อมูลต้านการเกษตร

7.3 ข้อมูลต้านแหลง่บํ้าทางการเกษตร
7.4 ข้อมูลต้านแหลง่บํ้ากิน บํ้าใข้ (หรอีน่าเพื่อการอุปโภค บริโภค)

!
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ส่วบที 1 ะ ข้อÿลหื้บฐานขรงห1เบ้าบ/ไเมช,น

..ทยู่ที.่........1-........พําบส......1นนผ่........อบทJเทศบาล.....jsouuBJIiujuEh.

JM233!dbj3.

......382.

หยูบ่้าบ/ใเมชน..........J&uqnJamk
.สฟูitน..

จํานวนประใทกรทั้งหมด
อําเภอ...

______
.วังหวัด.

.8.04. .คน ไทย .
ครัวเรอนทั้งหมด............2.1.7...........ครัวเรัอน พนทีท่ั้งหมด..

.คน หญิง. .405. .คบ
ไร่.. เ31 .......

ส่วนที่ 2 : ข้อÿลด้านทารเทพดร

แลผลิตเอ!เย
(กกJเร่)

ด้นทุบการผลดเกลี่ย
(บาห/ไร่)

ราคาขายโดยเกลี่ย
(บาห/ไร่)

ประนไหของการทําการ๓ษดร จํานวน

EZf ใบเขดขลประทาบ2.1) ทํานา ...รQ...ครัวเรัอน

OflDDLJW ....รQQ...กก/ไร่ ....3,00.0.

____
.บาห/ไร่ ....5,000......บาห/ไร่

\2นอกเขดชลประหาบ

__
ครัวเ1อบ

...500ÿ.ไร่ ...50ฉ...กก7เร่ •2,80.0......บาทAi .4,500......บาทAi
2.2) ทําสวน สวน...บ้ทไน.. ...2...ครวัเรัอบ

--.iQ..-ÿÿÿ ...2,00.0...กกJไร่ ..10,0.00.....บาท/ไร่ .20,0.00.....บาท/ไร่

สวบ...ภบ้วน. ...ว2....ครัวเรัอน

....4Q...ไร่ ...2,00.0....กก7ไร่

___
5,000.

____
.บาทAi .10,000.....บาท/ไร่

.ครัวเรอีบสวน.
....กกJไร่.ไร่ .....บาทAi .บาท/ไร่

.ครัวเรัอนสวน....
.......ไร่

_____
.บาท/ไร่ .บาทAi..กก.A?

Ef ไรอ่้อย2.3) ทําไร่ ....3....ครัวเรัอน

___
.40.......ไร่ ...ว,500....กก/ไร่ .....7,00.0.—.บาทAi ..12,000.....บาทAi

0 ไรข่้าวไพ 126..ค รัวเรัอน
2,625,&5..ไร่ ...ว,000...ภก-ไร่

___
5,000.

____
.บาทAi ....ÿ6,50.0......บาทAi

0 ไรม่ันสําปะหลัง 5ÿ)_ครวัเรัอบ
ว,0.00.ไร่ —.7,00.0—.บาทAi...3,50.0....กก/ไร่ ....5,00.0......บาหAi

อื่นๆ โปรดระบุ .ครัวเรอบ

.ไร่ ..กก-ไร่ ..บาทAร่ .....บาทAi

2.4) อื่นๆ อื่นๆ โปรดระบุ ..ครัวเรัอบ
.ไร่ ...กก.Aร่ .บาทAi .บาทAi
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลห้านแพส่งบํ้าหางการเกพ)ร

แหลงิบา ความเพียงหอของปริมาณนาฝนที่โขโ้บการท่าการเกพ)ร ปริมาณนาฝนที่คกโดยเอลี่ยโนจทีผ่่านมา
(2ลลิเมพร) กรณที่หราบโปรดระบุเพียงพอ โมเ่พียงพอทางการเกษตร

3.1) ปริมาณบํ้าฝบ 7
ความเพียงพอของนาเที่อการเกพ)ร

คลอดทั่งปี
การเข้าลงแหลง่นํ้าการเกพ)ร

แหล่งนีท้ ลําคับ
ความลําคัญ ร้อยละของครัวเริอน

ทีเ่ข้ารงฯ

ทางการเกพ)ร
ทั่วรง โมท่ั่วรงเพียงพอ ไมเ่พียงพอ

3.2) แหล่งนําธรรมขาสิ

1. แมน่า
02. ห้วย/ลําธาร 7 7 20
0'3. คลอง 7 7 70
04. หนองบา/ปงี 7 7" 40

5. บาตก
6. อีบ่า(โปรคระบุ)

6.11.
3.3) แหล่งนาที่มบษุค์สร้างขึ้น

1. แก้มลิง

2. อ่างเกบ'นา

3. ฝาย

04โสริะ 7
BT5. คลองขลประทาบ 7
Q 6. )

__
;

ส่วนที่ 4 ะ ข้อมูลห้ๆนแหลง่นํ้ารน นํ้ๆ'ไข้ (หรอีนํ้ๆเพี่อการสุ'ปโภค บริโภค)

ทั่วรงหร่อไม่ม
แหล,ง'นา ไมม่ี ร้อยละของครัวเรอ่บ

ทีเ่ข้ารงทั่วรง ไมท่ั่วรงไมเ่พียงพอเพียงพอ

7 74.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
4.2 บ่อนํ้าคนสาธารณะ 7 7
4.3 ประปาหมู'บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น) 7 7
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

4.5 แหล่งนําธรรบขาสิ

4.6 อีน่ๆ (โปรดระบุ)..

4.7 สรุป ครัวเรือนโนหมูบ่้านนี้ มีนํ้ากบ นํ้าโข้ เพียงพอหรอไม่
เพียงหอ 0ÿไมเ่พียงพอ ..ของทั่งหมูบ่้านคิดเป็นร้อยละ. .10.
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ส่วนที่ 1 : ข้อÿลทีk่iฐานของหÿบ้าน/ชุมชน

หยูบ่้าน/ชุมชน...........บ้วนโรฝ็ฆรทท.
อําÿอ. สฟูร.น...
จำนวนประชากรทั้งทมด.
ครัวเรอ็บทั้งหมด .

.รญท่ี่........Z

________
ตําบด

______
.โนนผ่.

.มร17ทชสิม.า-.
อบดJเทศบาล.....J0m!yนธท่.

....จังหรัด.
.คน หญิง..696. .คน ขาย. 321

..1.83

__________
.ครัวเ,ร่อน ทั้นทีท่ั้งหมด

.362... คน
โร่.25.63.

ส่วนที่ 2 ะ ข้อ ลต้ๆนการ๓ษฟิร

ผลผลิดเอลี่ย
(กกพ/โร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาหAร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/โร่)

ประเภทของการหําการเกพเร จํานวน

S'ใบเขตชลประทาบ2.1) หํานา ...,120...ครัวเรัอน
...2,500..โร่ ...8Q0....nnAร่ .3,000.....บาท/ไร่ .บาทAi

\zfนอกเขต'ชลประทาน ...30....ครัวเรอน
....1,000...โร่ „.8Q0...nnAi ....2,&0.0......บาทAt 4.50.0......บาทAi

2.2) หําสวน ...2....ครัวเรัอน

—8. .โร่
สวบ_.นรม.ใว....,

...2,00.0...ฟร่ .10,0.00.....บาVAT .2.0,0.00.....บาทAt

สวน...สิ'ม!อ. ~..10....ครัวเรึอน

...50...โร่ ...2,0Q.Q-...nnAร่ ..5,00.0.

____
.บาทAt .....10,0.00.....บพโร่

.ครัวเ1อบ

..พ...โร่
สวน..

.กกAt ...บาทAt .บาหAt

.ครัวเรอนสวน...
.ÿ.โร่ .........กก.At ...บาทAt .บาทAt

EZT โรอ่้อย2.3) หําโร่ J5...Bรัวพิอบ

.300.......โร่ ..J,5C8)....nnAร, ...LQQ.0......บาทAt ..12.000.....บาทAt

Ef ไรข่้าวโพด ....150...ครัวเรอน
..A,QOO.../inA ร1 ....5,00.0......บพโร่ ....8,50.0.

___
บาทAt

2โ โรม่ันส์าปะหลัง ...60...ครัวพอืน
..2,0.00..โร่ ...3,50.0....nnAร่ ..5,00.0.....บาทAt

___
.ใ,000.....บพโร่

อึ๋นๆ โปรดระบุ .ครัวเรัอน
.โร่ .กกAt .บาทAt _

____
.บาทAร่

2.4) อื่นๆ อึ๋นๆ โปรดระบุ .ครัวเรัอน

.ไร่ .กกAt .บาทAt .บาทAt
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ส่วบที่ 3 ะ ข้อรุ]ลคัวบแหส่งบํ้าหางการเกพพร

แหล่งนา ความเพียงหอของปริมาณนาฝนทีใ่ชใ้บการทําการนาพร ปริมาณนําฝนที่คกโคยเอลี่ยใบบ้ทีผ่่านมา

(มิลลิเมตร) กรณทีีท่ราบโปรคระบุเพียงพอ โมเ่พียงพอหางการเกพ)ร
3.1) ปริมาณบาฝน ริ

ความเพียงพอของนําเที่อการเกพเร
คลอคทั่งบ้

การเช้ารงนหล1งนํ้าการเกพ)ร
แหล่งป้า ล่าคับ

ความล่าคญั รัอยละของครัวเริอบ
ทีเ่ช้ารงๆ

หางการ๓พ)ร
ทั่วสิง 'น]ทั่วรงเพียงพอ ไมเ่พียงพอ

3.2) แหล่งบาธรรมชาติ

1. แมน่า

2. หัวย/ล่าธาร
ET 3. คลอง ริ ริ 80
2โ 4. หนองป้า/บงิ ริ ริ 80

5. นํ้าตก

6. อึ๋น (ๆโปรคระบุ)
6.1)..
33) แหล่งบํ้าทีม่บุษย'สร้างขึ้น

1. แก้มลิง

2. อ่างเท ป้า
3. ฝาย

IZf 4. สระ ริริ ริ 90
LET5. คลองขลประทาบ

6. )

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลคัานน,หลูง่บํ้ากิบ บาใช้ (หรอนํ้าเพี่อการสปุโภค บริโภค)

ทั่วรงหรอิไม่

แหล่งป้า ไมม่ิ รัอยละของครัวเริอบ

ที่เช้าสิง
ทั่วสิง ไมท่ั่วสิงเพียงพอ ไม่เพียงพอ

ริ ริ4.1 บ่อบา?ทลสาธารณะ 50
4.2 บ่อป้าสันสาธารณะ

ริ4.3 ประปาหรุ]บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องกบ)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

4.5 แหล่งนําธรรมขาต
4.6 อึ๋บๅ (โปรดระบุ).

4.7 สรุป ครัวเริอนใบหมูบ่้าบป้ มปิ้ากิน ป้าใช้ เพียงพอหรอิไม่

ไมเ่พียงพอ คิคเบ้บร้อยละ. งทั่งหมูบ่้าบเพียงพอ .5. ‘อ
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ส่วนที่ 1 ะ ชู้aqaพื้นฐานของ1เพู่,นาน/ร}นุชน

พูบ่้าน/•ชุมชน............นัว)บ!นนส่ๆ .

อํา๓อ....
จํานวนประขากรทั้งนมท. บ}.47.
ครัวเรึอบทั้งหมท. 245...

.พูท่ี่.........3.........คําบก.......โนนส่ว.......อบทyเทศบาล

_____
&บ&โพ)ฬ่า.

นท1ร.าชสิพ.า.
.คบ ขาย. 51J3.

..ครัวIรัอน พื้นทีท่ั้งหนทุ..

.จังนวัค.
.คน หญิง............529.. ....คบ

.......ไร่.5,250.

ส่วนที่ 2 ะ ชู้อÿรต้านการเทพฟิร

ผลผลิตเอลี่ย
(กกAร่)

ต้นทุนการผลิตเอลีย
(บาทAร่)

ราคา'ขาย,โตยเอลึ๋ย
(บาท/ไร่)

ประ๓ทของการทําการน!พร จําบวบ

0”ใบเขตชลประทาน2.1) ทําบา —87....ครวัเรอึบ
.1,255,5ร—ไร่ -SQO-nnAริ ....5,000......บ'าทAi .5,0.00......บาทAt

บอกเขตชลประทาบ .ครัวปร[ิอน

.ไร่ ..กก.Ai

___
.บาทAt .บาทAi

2.2) ทาสวน อวบ-./mtl . -.25-ครันรึอน

...250.......ไร่ -2,OOQ-.™AT ....5,00.0.

___
.บาทAi .10.0.00.....บาทAร่

-2-ครันรอึบ
-10,..ไร่

สวบ...พ.*นาว. —2.QQ0—.กกAt ..10.000

____
บาทM .20.000.....บาทAร'

อวบ...Ms...... —.4—..ครันรึอน

-IQ...ไร่ ...2,QQQ....™Aร่ ....5,000—บ'าทAi .....10.000.....บาทAร่........ครัน,ร่อน

_____
_

ไร่

อวบ,

_______
.กกAร่ .บาทAT .บาทAi

โ2ไรอ่้อย2.3) ทําไร่ ..4....ครัวเรอึบ

..50 .ไร่ .....7,000—บาทA?...1,500.../)ก.AT

___
12.000.....บาทA?

0ไรข่้าวโทค —.50.—ครันรอึบ
..1,09ร,45-.ไร่ -l,QQQ....nnAร่ ....5,000

___
.บาทAt .5,500......บาทAt

0 ไรม่ันสําปะหลัง ....5......ครัวเรึอบ
..15057—ไร่ -5.500-/inAร่ —.5,000—...บาทAt —.7,000......บาทAt

อื่นๆ โปรทระบุ

_______
ครัวเรอึบ

.ไร่ ..บาทATภกAi .บาทAt

2.4) อื่นๆ อื่นๆ โปรทระบุ .ครัวเรอึบ
.ไร่ .กกAt .บาทAt บาทAt

--
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ส่วนที่ 3 ะ ข้อÿลพานน,หลงนําทางการเกษฟิร

แหล่งนา ความเพียงพอชองปริมาณนาฝนที่ใขใ้นการทําการเกษตร ปริมาณนําฝบทีด่กโตยเฉลยในปีทีฝ่านมา
(มิลลิเมตร) กรฟ้ที่ทราบโปรดระบุเพียงพอ ไม่เพียงพอทางการเกษตร

3.1) ปริมาณบําฝบ /
ความเพียงพอชองนําเฟ้อการเกษตร

ตลอดทั่งบ้
การเข้าลงแหล่งนาการเกษตร

แหลง่นา ลําตับ
ความลําตัญ รัอยละชองครัวเรอิบ

ฟ้เ,ข้าลิง*!

ทางการ๓ษตร
ทั่วรง ไมท่ั่วรงเพียงพอ ไมเ่พียงพอ

3.2) แหล่งนําธรรมชาด
1. แมน่ํา

2. ห้วย/ลําชาร

Ef 3. คลอง ร 7 50
4. หนองนํา/บง

ร. ป้าดก

6. อน (ๆโปรคระบุ)
6.1).
3.3) แหล่งนําที่มบษุย์ลร้างขึ้น
ปิ 1. แก้มลิง

2. อ่าง๓บนํา
3. ฝาย

Ef 4. ลระ V ~7 20
Ef 5. คลองชลประหาน 7 30

6.)

ส่วนที่ 4 ะ ข้อมูลด้านแหล่ง1นากิน 'นาใช้ (หรือนําเพี่อการสุปโภพ บ?โภค)

ทั่วรงหรอิไม่

แหล่งนํา ไมม่ิ รัอยละของครัวเริอบ
ที่เข้ารงทั่วรง ไมท่ั่วรงไมเ่พียงหอเพียงพอ

~7 V4.1 บ่อบาตาลสาธารณะ 70
4.2 บ่อนําตนสาธารณะ
4.3 ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถํ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

4.5 แหล่งนําธรรมชาด
4.6 อื่นๆ (โปรดวะบุ).

4.7 สรุป ครัวเริอนในหมูบ่้านนี้ มนิํากน นําไข้ เพียงหอหริอไม่

เพียงหอ ไมเ่พีย ..ของทั่งหมูบ่้านคิดเบ้นร้อยละ X0.งพเ
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ส่วนที่ 1 ะ ขอÿพื้นฐานของหÿนาน/ทุมซน

.นัว:นQBMMM.........หยูท่ี่.

______
.4........พําบa.......โนน๙1......อบตJเทศบาล......omlwuwn.

.UflZ&dta

หยูบ่้าน/ชุมชน..

อําเภอ.. .......สฟูโน.. .....จังหวัค.
จํานวนประชากรทั้งหมด..............3.62. .คบ น{รง...155. ..203 คน.คน ขาย.....

.ครัวเรอน พื้นทีท่ั้งหมด..ครัวเรือนทั้งหมด.. ..ไ'ร่.9.1 .4,6.81...

ส่วนที่ 2 ะ บ้จÿลค้านการเทพตรุ

ผลผลิตเอลีย
(กกAร่)

ต้นทุนการผลิตเอลี๋ย
(บาทAt)

ราคาขายโดยเอลีย
(บาทAt)

ประเภทของการทําการเกนดร จํานวน

ในเขตชลประทาบ2.1) ทํานา ..ครัวเรือน

.ไร่

_____
.กกAi .......บาทAt

_____
.บาท/เร่

0"นอกเขตชลประทาน ...2Q

____
ครัวเรือน

....ร0Q .ไร่ ....8QQ...nnAร่ ....3,Q0.0......บาท/เร่ ....5,00.0......บาทAt

2.2) ทําสวบ สวน...-.ค่ทน! .. ....4.....ครัวเรือน

...20Q .ไร่ ..2,QQQ.../inAT ....5,00.0......บาหAt าทAt

.....ครัวเรือน

._ไร่
สวบ.. ........บาทAt.กกAร่ .บพเร่

.ครัวเรือนสวน..
.ไร่ .บาทAt.กก.At

_______
.บาทAt

.ครัวเรือนเพน.
__

.ไร่ ......บาทAT.กก.At .บาทAt

ร2ไรอ่้อย23)ทําไร่ ...12....ครัวเรือน

m. .ไร่ ...1,SQQ....™Aร่ .....ใ.000......บพเร่ ..12,0.00

_____
บาทAl

0"ไรข่้าวโพค

____
50

____
ครัวเรือน

..89A.42...V5 —-l,QQQ-...nnAร่ ....5,000......บาทAl

____
8,50.0.

____
.บาทAt

0 ไรม่ันสําปะหลัง

____
24....ครัวเรือบ

...41&00...ไร่ ...3,50.Q....™Aร่

____
5,00.0.

____
.บาทA? -ใ,000......บาทAt

อึ๋นๆ โปรดระบุ .ครัวเรือน

.ไร่ .กกAt .บาทAt .บาทAt

2.4) อึ๋บๆ อ้นๆ โปรดระบุ ..ครัวเรือน

.ไร่ .กกAT

______
.บาทAt .บาทAt
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ส่วนที 3 : ข้อบุลดัานแหล่ง,นาหางการแาพเร

แพล่งบ่า ความเพียงพอชองปริมาณบาฝนทั่ไชใ้นทารทําการเกษตร ปริมาณบ่าฝบพดีกโดยเนลี่ยใบอพฝีานมา
(มิร)ลิฌคร) กรณพีทีราบโปรดระบุเพียงพอ ไมเ่พียงพอทางการ๓'พ)ร

3.1) ปริมาณบํ้าฝน V

ทวามเพียงพอของบาเพี่อการเกพ)ร
ดรอดทั้งปี

การเช้ากึงแหล่งป้าการเกพ)ร
แหล่งนา ล่าดับ

ความล่าดัญ รัอยละ:ชองครัวเรอิบ

พเีช้ากึงๆ

หางการเกพร
ทั่วกึง ไมท่ั่วกึงเพียงพอ ไมเ่พียงพอ

3.2) แหล่งบาธรรมชาดิ

1. แมน่า

2. ห้วย/ลําซาร
3. คลอง

0โ 4. หนองบํ้า/บง 7 7ÿ 50
5. ป้าดก

6. พบีา(โปรดระบุ)
6.1)..
33) แหล่งป้าพีมบษุย์สรัางช้บ

1. แก้มลิง

2. อ่างเก็บบ่า

3. ฝาย

EJ 4. สระ 7 7 50
5. คลองชลประทาน

6.)

ส่วนพี 4 ะ ข้อÿลด้านน งบํ้ากิน ป้าใช้ (หรฮืบํ้าเพื่อการบปุโภค 'บริโภค)

ทั่วกึงหรอิไม่

แหล่งป้า ไปมิ รัอยละของครัวเรอีบ
ทั่วกึง ไมท่ั่วกึงไม่เพียงพอเพียงพอ

พเีช้ากึง
7 74.1 บ่อบาดาลสาธารณะ 20

4.2 บ่อป้าตบสาธารณะ
4.3 ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องทบ)

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

4.5 แหล่งป้าธรรมขาติ

4.6 อนๆ (โปรดระบุ).

4.7 สรุป ครัวเริอบ่ไบหมูบ่้านนี้ มิ,ป้าก็น ป้าใช้ เพียงหอหริอไม่

เพียงพอ Ef ไมเ่พียงพอ .ของทั้งหมูบ่้านคิดเบ้นรัอยละ. .2.0.
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ส่วนที่ 1 ะ ข้อÿพี้บฐาบขรงหมู่'แาบ/ทุมซบ

หมูบ่้าน/ ...........น้1น่1พพÿ.พี้....
.ÿร่เเนิน..

จํานวนประขากรทงหมด.............7.10...
ครัวเรือนทั้งหมด.

..หยูท่ี่..—5.........พ่านค.......โนน๙1

_____
อบดyเทศบาล

____
jjmlwuw .

..จังหวัด.อําเภอ. .มท!mสมิ.า.......ศน •เทย.

___________
.37.4...............คน หtyง..

.ครัวเรอน พี้นทีท่ั้งหมด..
....3.36..............คน

.....ไร่.152. .12500....

ส่วนที่ 2 ร่เอÿลด้านการเกษตร

ผลผลิตเอลีย
(กกyไร่)

ด้นทุนการผลิตเอลีย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเออื่ย
(บาทAร่)

ประ๓ทของการท่าการ๓พ)ร จํานวน

ในเขตขลประทาน2.1) ท่าบา .ครัวเรือน

______
.ไร่ .กกAร่ .บาท/เร่

________
.บาทAi

0นอกเขดซลประทาน ...20

___
ครัวเรอน

...300 .ไร่ ...,800...กก./เร่ ....3*00.0.

____
.บาท/ไร่ .5*000.

____
.บาทAi

2.2) ท่าสวบ ศวน....Mo.

_______
.ครัวเรือน_

ไร่ .กก.Ai .บาทAi .บาทA?

.ครัวเรือนสวน _
.ไร่ .กก.Aร่ ..บาท'ไร่ .บาทAi.....ครัวเรือน

_JW

สวน.. ....../ไก .บาทAi .บาทAi

.....ครัวเรือน

.......ไร่
สวน

..กก/'เร่ ...บาทAs ...บาท/เร่
Ef ไรอ่้อย2.3) ท่าไร่ ...10....ครัวเรือน

...500 ไร่ .ZQOO......บาทAi .12*0.00.....บาทAi,_.1*500...ฟร่

ET ไรข่้าวโทด ....50....ÿรัวเรือน

..m.42.Jเร่ ...l*OO.Q...JinAร่ ....5*00.0.

___
'บาท/เร่ .6*50.0......บาทAt

zf ไรม่ันสําปะหลัง ....24

____
ครัวเรือน

...410*00_.ไร่ 1*00.0......บพเร่...3*500....nnAร่ ....5*000

____
.บาทAi

อื่นๆ โปรดระบุ ....ครัวเรือน

.ไร่ ..กกAi .บาทAร่ .บาทAi

2.4) อื่นๆ อื่นๆ โปรดระบุ

______
.ครัวเรือน

.ไร่ .กกAi ...บาทAi .บาท/เร่
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ส่วนที่ 2> ะ ข้อÿเลคาับเ เหส่งนํ้าหางการเกพ!ร

เเพลิงับท ความเพียงพอของปริมาณนำฝนที่ใขโ้บการทําการเกพ!ร ปริมาณนี้าฝบทีต่กโคยเฉส์ยโนปีทีผ่่านมา
(มีลลิเฆคร) กรณที่ทราบโปรคระบุเพียงพอ โมเ่พียงพอทางการเกนคร

3.1) ปริมาณนําฝน 7
ความเพียงพอของนําเพี่อการเกพ!ร

คอฮคทั้งจ การเข้าลิงเ เหล่งบาการเกพ!ร
นพล่ง-นา ล่าคับ

ความสําคัญ รัอยละของครัวเริอน
ทีเ่ข้าลิงๆ

ทางการเกพ!ร
ทั่วลิง ไมท่ั่วลิงโมเ่พียงพอเพียงพอ

3.2) แพล่งบาธรรมขา?เ
1. แมน่ี้า

ร2. ห้วย/สําธาร 30
3. คลอง

\24. ทบองนา/'บง

5. นี้าคก
6. อึ๋บ (ๆโปรคระบุ)

6.1)..
3.3) แหล่งนี้าทีม่บุนย์สราังขึน้

1. แก้มลิง

อ 2. อ่างเกนบา

3 ฝาย

a. สระ
~7ริรโคลิิอิงขิิลปิระทาน 20

6. )..._.

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลค้านน,หลูง่บํ้ากิน บํ้าใข้ (หรอีบํ้าเพื่อการ บริโภค)

ทั่วลิงหรอิโม่มี

นพล่งบํ้า รัอยละของครัวเรอิบ
ทีเ่ข้าลิง

โมม่ี
ทั้วลิง ไมท่ั่วลิงโม่เพียงหอเพียงพอ

~74.1 บ่อบาคาลสาธารณะ 10
4.2 บ่อป้าสันสาธารณะ
4.3 ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องทน)

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

4.5 แหล่งนี้าธรรมชาติ

4.6 อึ่นๆ (โปรคระบุ)....

4.7 สรุป ครัวเริอบในหมูบ่้านนี้ มีนี้ากิน นีา้ใขั เพียงพอพริอไม่

ยงพอ คิดเบน้รัอยละ0"โมเ่พี .ของทั้งหมูบ่้านเพียงพอ .6.0.
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ส่วบที 1 ะ น้อÿลหื้บฐาบของหมูบ่้าน/ชุมชุบ

.ทมู่ทึ่.........6

______
.คําพ

_____
.โนนผ่.

______
อบดAพโ'บา

..... .
หมูน่้าน/ชุมขน...........mvkamvi&Dk.
อํานาอ.- ..ดฟูะเ.'น
จํานวนประชากรทั้งหมด 55.1
ครัวเรือนทั้งหมด

___________
135.

.จังหวัด..
.คน หญิง..คน ขาย. 283.

....ครัวเรือน ทั้นททีั้งหมด
..m. .คน

.โร,.น553.
A

ผลผลิตเอลี่ย
(กกAร่)

ค้นหุนการผลิตเอลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ประ๓ทของการทําการเกษตร จํานวน
(บาทAร่)

ใบเขตชลประทาน2.1) ทํานา

______
.ครัวเรือน

.ไร่ .บาทAi....กก/ไร่ .บาทAi

IZTนอกเขตชลประทาบ ...30...ครวัเรือบ

-263J5..Vi ...BQQ...nnAi ....3.00.0.ÿ...บาทAi ....5,00.0......บาทAi

2.2) ทําสวน .ครัวเรือนอวน.
.ไร่ .กกAi .บาทAi ....บาพไร่

.ครัวเรือนสวบ.
...บาทAi..-.ไร่ .กก.Ai ...บาทAi

....ครัวเรือนสวน..
....ไร่

_____
.กกAi

_____________
.บาทAi .บาทAi

.ครัวเรือนอวน.
...........บาทAi.ไร่ .กกAi

_____
.บาทAi

ไรอ่้อย2.3) ทําไร่ ..ครัวเรือน

.ไร่ .กกAi .บาทAi .บาทAi

0" ไรข่้าวโพด

____
รัวเรือน

...1.585.05—ไร่ -5.QCIQ

_____
.บาทAi —5.50.0.

____
.บาทAi

___
1.QQ0—/1กAi

zf ไรม่ันสําปะหลัง .....122..ครัวเรือน

..4,2333.1...ไร่ กAi ....5,000.—.บาทAi ..LQQD..—ÿาหAi

อึ๋บๆ โปรดระบุ .ครัวเรือน

.ไร่ .กกAi ...บาทAi .บาทAi

2.4) อีน่ๆ อึ๋บๆ โปรดระบุ .ครัวเรือน

.ไร่ —......กกAi .....บาทAi .บาทAi
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ส่วนที่ 3 ะ ข้อÿค้าบน.หลูง่นํ้าหางการเก,พ)ร

แหล่งนํา ความเพียงพอซองปริมาณนําฝนที่ใขโ้บการทําการเกษตร ปริมาณนําฝบที่ตกโคยเฉลยไนบี)ทีผ่่านมา
(มิ*)สิ เมตร) กรณทีีท่ราบโปรคระบุ

น
เพยงพอ ไมเ่พยงพอหางการเกพ)ร

3.1) ปริมาณบาฝน 7
ความเพย็งพอซองนาเที่อการ๓ษคร

ค*เอคทั๊งจ การเข้าสิงแหล่งบํ้าการเกษตร
แหลง่บํ้า ล่าคับ

ความล่าคัญ ร้อยละของครัวเรอีบ
ทีเ่ข้าสิงๆ

หางการเกพ)ร
ที่วรง ไมท่ีว่สิงเพียงพอ ไมเ่พียงพอ

3.2) แหล่งบาธรรมชาสิ

1. แมน่ํา

2. ห้วย/ลําธาร

3. คลอง

0ปีโหบิิอิงนิา/บง 7 7 50
5. นําตก

6. อึ๋น (ๆไปรคระบุ)
6.1).
33) แหล่งบาหี่มบษุย'สร้างชื้น!_

1. แก้มสิง

2. อ่างเก็บบํ้า
3. ฝาย

04โสิริะ 7 7 50
5. คลองชลประทาน

6.7
ส่วนที่ 4 : ข้ฮรJุ3ค้าบนหลู่ง,บํ้ากบิ บํ้าใข้ (หรฝืินํา้เ {อการบุ,!]โภค นรโีภค)

ที่วสิงหรีอไม่มิ

แหลง่นํ้า ไมม่ิ ร้อยละของครัวเรอบ

ที่เข้าสิง
ที่วสิง ไมท่ี่วสิงไมเ่พียงพอเพียงพอ

7V4.1 บ่อบาตาลสาธารณะ 20
4.2 บ่อบํ้าตนสาธารณะ
4.3 ประปาหภูบ่้าน (ซององค์กรปกครองล่วบท้องถั๋บ)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

4.5 แหล่งนําธรรมชาติ

4.6 อบๆ (เปรดระบุ).

4.7 สรุป ครัวเริอนในหภู่บา้บนี้ มิบํ้ากิน นํ้าไข้ เพียงทอหริอไม่

izf ไมเ่พียงพอ คดเบ่นร้อยละ. .ซองที่งหภูบ่้านn เพียงหอ 20.
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ส่วนที่ 1 : ชู้aÿam[ฐานของ'พูบ่้าน/ชุมธน

พูบ่้าน/ชุมขน.........„U1VM.UM?15JW)..........พูท่ี่.........1........ส่าบล.

______
โนนm

_____
อบล./เทศบาล

____
amlvmi

อํา๓อ.
จำนวนประขากรที่1พมล..............ฆ.'}...............คน ขาย.. 215.
ครัวเรอิบทั้งหมค............414..........ลรัวเรัอน พบทีท่ั้งหมด.

....สู*)..นน. .จ•ัพัด.................พflamfkn....

.คน หญิง. .155. ..คน
.5.538...

ผลผลิตเอลี๋ย
(กก./พ)

ต้นทุบการผลิตเอลี่ย
(บพพ)

ราคาขายโดยเอลี่ย
(นาท/เร่)

ประ๓หของการทําการเกษตร จํานวน

ในเขตขลประทาน2.1) ทําบา .....ครัวเรอน
..ไร่ ..ทก.AT ....บาท/เร่ ..บาท/เร่

ETบอกเขตขลประทาบ ...15...คร้ว์เรัอน
.15รแ5..ไร่ ...8QQ...nn./เร่ ....3.QQQ......VาทM ....5.QQ.Q.

____
.บาท/เร่

2.2) ทําสวบ ........ครัวเรอบสวน.
...ไร่ .กก./เร่ .บาทAT

________
.บาท/เร่

.ครัวเรอบสวน.
.ไร, .กก.Aร่ ..บาทAt .บาทA?

..ครัวเรือนสวบ..
...ไร่ .กกAt

______
บาทAt ..บาทAร่

.ครัวเรัอบสวบ....
.บาทAร่

_____
.ไร่ ..กกAt .บาทAt

ไรอ่้อย2.3) ทําไร่ .ครัวเรือน

.ไร่ .กกA? ..บาทA? .บาทA?

ET ไรข่้าวโพด ....4.4....ครัวเรือน

..fifluftjw ..&500......บาทAt....5.QQ.Q.

____
.บาทAt..J.QO.O...กกAT

El ไร่มนัสําปะหลัง .....25..ครัวเรือบ
..5fiOJ59.„ไร่ ...3ÿQD...nnAร่ ....5,00.0......บาทAt าทAt

อึ๋นๆ โปรตระบุ ครัวเรือน

.ไร่ .กกAt ..บาทAt .บาทAt

2.4) อึ๋นๆ อบๆ โปรดระบุ ..ครัวเรือน

....บาทAt.ไร่ .กกAt ...บาทAt
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ส่วนที่ 3 : ข้อÿลตัาบน.หล่งนาหางการเกษฅร

แพล่งใ!า ความเพียงหอของปริมาณนําฝนทีไ่ขไ้นการทําการเกษตร ปริมาณนาฝบทีต่กโดยเซอื่ยโนปิทีฝ่านมา
(มิลลิเมตร) กร{มทิีท่ราบโปรตระบุเพียงพอ ไมเ่พียงพอทางการเกษตร

3.1) ปริมาณนําฝน

ความเพียงพอของนําเพึ๋อการเกษตร
คลอตทั้งปี

.
การเข้ารงแพล่งใ!าการเกษตร

นพล่ง!!า ลําตับ
ตวามลําตัญ ร้อยละของครัวเรอิบ

ทีเ่ข้ารงฯ

ทางการเกษตร
ทั่วลง ไมท่ั่วรงเพียงพอ โม่เพียงพอ

3.2) นพล่งบี้าธรรมชาติ

1. แมน่ํ้า
n 2. ห้วย/ล่าธาร

3. คลอง
(ZT 4. พบอง,นา/มงิ ร V 50

ร. นําตก
6. อื่น (ๆโปรตระบุ)

6.1)..
3.3) นพล่งนาทีมบุษย์สร้างขบ

1. นก้บลิง

2. อ่างเกินนํ้า
3. ฝาย

izf 4. สระ 50
5. คลองชลประหาน
6.)...

ส่วนที่ 4 ะ ข้อมูลต้านแหลง่นํ้ากิน นํ้าไข้ (พรฮีบํ้าเพ!อการสปุโภค บริโภค)

ทั่วรงหรือไม่มิ

นพล่งป้า ไมม่ิ ร้อยละของครัวเริอน

ทีเ่ข้ารงทั่วรง ไมท่ั่วรงไม่เพียงหอเพียงหอ

7 74.1 บ่อบาดาลสาธารณะ 20
42 บ่อใ!'ไสันสาธารณะ

4.3 ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วนห้องทน)

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

4.5 แพล่งนําธรรมขาติ

4.6 อื่นๆ (โปรคระบุ),

4.7 สรุป ครัวเรือนในหมูบ่้านบี้ มิบี้ากิน บี้าไข้ เพียงพอหรือไม่

เพียงหอ 0f ไมเ่พีย ...ใ)องทั้งหมูบ่้านคิดเป็นร้อยละ __20.!หอ
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ส่วบที่ 1 ะ ข้จÿลพื้บฐานจองหมูบ่้าบ/ทุมซบ

-ifojMUMMRtL—.....หมูท่ี่.

______
.6.........ดําบส......luwtb.

_____
อบด/เทศบาท.....:omlwiwn.

.อังทรัด.................มuamสริ่นท . .
_______

.อบ ขาย.

____________
21.4................ทน พฐง... 2QX ..

.2.1515.

หมูบ่้าน/,ชุมขบ.
อํา๓อ.
จํานวนประขากรทั้งหมด.
ครัวเรึอบทั้งหมด Uj5.

.สูง)1.นน-.
.413.. .คน

.ครัวเรือน ทั้บทีท่ั้งหมด. .ไร่

ส่วนที่ 2 : จ้อบุสด้าบการเกพทร

ผลผลตเซลี่ย
(กกAร่)

ด้นทุนการผสิดเฉลี่ย
(บาทAร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาทAร,)

ประเภทของการห้าการเกบดร จํานวน

ใบเขดขลประทาน2.1) ห้าบา .ครัวเรือน

.ไร่ .กก/ไร่ .บาทAt

________
.บาทAt

IZf นอกเขดขลประทาน ...2.4...ทรัวเรือบ

.mzaJH ...$00...กก./พ ....3.QO.O.

____
.บาทAt ....3,000.

____
.บาทAt

2.2) ห้าสวน .ครัวเรือนสวน. __
.ไร่ ..กกAร่ .ÿ..บาทAt ...บาทAt

.ครัวเรือนสวบ..
.ไร่ ..กกAt

_____
.บาทAt

________
.บาทAt

_______
.ครัวเรือนสวบ.

___
.บาทAt.ไร่ .กกAt .บาทAt

_______
.ครัวเรือนสวน..

.ไร่ .กก.At ...บาทAt .บาทAt

ไรอ่้อย2.3) ห้าไร่

______
.ครัวเรือน

.ไร่ .กกAt บาทAt .บาทAt

ET ไรข่้าวโหด .....6.4....ครวัเรือน

..1,36.4,ÿ....ไร่ ...3,000...ภกAt _...3,000......บาทAt .....<5,50.0......บาทAt

zf ไรม่ันสําปะหลัง ....33..ครัวเรือน
..318,25..ไร่ ...3,300....nnAร่ ....5,000......บาหAร่ .7,00.0......บาทAt

อึ๋นๆ โปรดระบุ .ครัวเรือน

.ไร่

_______
.กกAt

_______
.บาทAt .บาทAi

2.4) ลีน่ๆ ลีน่ๆ โปรดระบุ .ครัวเรือน

.กกAร่ .บาทAร่.ไร่ .บาทAt
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ส่วนที่ 3 ะ จ้ฝิÿลคัานแหลง่บํ้าหางการเกษตร

แหล่งนํา ความเพียงหอของปริมาณนําฝบทีไ่ขใ้นการหําการเกษตร ปริมาณบี้าฝบทีต่กโคยเปล็ึ๋ยใบปีทีผ่่านมา
(มิกลเีมตร) กรณทีีท่ราบโปรตระบุเหยงพอ ไม่เพยีงพอหางการเกษตร

3.1) ปริมาณนําฝน ~7
ความเพียงหอของนําเหอการเกษตร

ตลอดทั่งปี
การเข้ากึงแหลง่บํ้าการเกษตร

แหล่งนา ล่าคับ
ความล่าคัญ ร้อยละของครัวเรือน

ทีเ่ข้ากึงา

ทางการเกษตร
ทั่วกึง ไปทั่วกึงเพียงหอ ไปเพียงพอ

3.2) แหล่งบาธรรมชาต

Q 1. แมน่า

2. หวย/ล่าซาร
3. คลอง

0"4. หนอง'นา/บงี V V 30
5. นํ้าตก
6. อึ๋น (ๆโปรดระบุ)

6.1). . .
3.3) แหล่งบี้าทีม่บุษย'สร้างขื้นI—

1. แก้มสิง

2. อ่าง๓บนา

3. ฝาย

4. สระ

5. คลองชลประหาบ

6. )

ส่วนที่ 4 : ข้อÿลต้านแหล่ง1นากิน บํ้ ใๆช้ (หรือบํ้าเที่ฝกิาร€}ปโภค นริ!กค)

ทั่วกึงหรอิไม่

แหล่งบา ไมม่ิ รัอยละของครัวเรอีบ

ที่เข้ากึง
ทั่วกึง ไม,ทั่วกึงไมเ่พียงพอเพียงพอ

774.1 บ่อบาตาลสาธารณะ 30
4.2 บ่อนําตบสาธารณะ
4.3 ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องรําบ)

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

4.5 แหล่งนําธรรมชาติ

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ).

4.7 สรุป ครัวเรีอนไบหมูบ่้านบี้ มิบี้ากิน นํ้าไข้ เพียงหอหรือโม่

ไมเ่พียงพอ ค๊ดเป็นร้อยละ.0ÿเพียงพอ .ของทั่งหมูบ่้าน.20.
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับลือศาสนา ประขาขนในตําบลโนนค่า นับลือศาสนาทุทธ โดยมืศาสนสถาน 7 แห่ง คอ

1. วัดกุดปลาเข็ง ตั้งอยู่ บ้านกุดปลาเข็ง หมูท่ี่ 1
2. วัดโคกมะกั้ก ตั้งอยู่ บ้านโคกปะกั๊ก

ตั้งอยู่ บ้านโนนค่า
หมูท่ี่ 2
หมูท่ี่ 33. วัดโนนค่า

4. วัดกุดหัวข้าง ตั้งอยู่ บ้านหนองหอย หมูท่ี่ 8
5. วัดโคกกระพี้ ตั้งอยู่ บ้านโคกกระพี้ หมูท่ี่ 5
6. สํานักสงฆโ์คกหํนเหลีกไฟ ตั้งอยู่ บ้านโคกหินเหลีกไฟ หมูท่ี่ 6
7. สํานักสงฆ์พระครึอรยิเมตไตรย ตั้งอยู่ บ้านโคกหิบเหลีกไฟ หมูท่ี่ 6
8. วัดป่าโกรกสะเดา ตั้งอยู่ บ้านกุดปลาเข็ง หมูท่ี่ 1

8.2 ประเพณแีละงานประจําปี

- ประเพณวีับขึ้นปใีหม่

- ประเพณกีินเข่าคา

- ประเพณวีันสงกรานต์

- ประเพณวีับเข้าพรรษา

- ประเพณวีันออกพรรษา

- ประเพณลีอยกระทง

ประมาณเดอน มกราคม
ประมาณเดือน ม่นาคม

ประมาณเดือน เมษายน
ประมาณเดือน กรกฎาคม
ประมาณเดือน ตุลาคม
ประมาณเดือน พฤศจกํายบ

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประขาขบในเขตตําบลโนนค่าไดอ้บรุักษภ์ูมิปัญญาท้องถิ่น ไดแ้ค่ วธกีารทําเครื่อง

จักสานไขส้ําหรับใบครัวเรึอนและจับปลาธรรมขาดื ริธการทอเสื่อจากด้นกก วธการทําไมก้วาดจากทางมะพร้าว

ภาษาถิ่น ส่วนมาก พูดภาษาไทยโคราข และส่วนน้อยพูดภาษาอีสาน

8.4 สินค้าพี้นเมืองและของทีร่ะลึก

ประขาขบในเขต อบต. ไดผ้ลึตของใข้พีน้เมืองขึ้นใขใ้บครัวเรึอบและเหลึอเอาไวจ้ําหน่วยบ้าง ได้แก่

เครื่องจักรสานทีท่ําจากไม1้ผ่ ดอกไมป้ระดิษฐ์ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

9. ทรัพยากรธรรมชาติ

9.1 บํ้า ภายในเขต อบต. เป็นพี้นทีข่่มนํ้ามืแหลง่นํ้าธรรมขาดิ เหมาะแคก่ารทําการเกษตร ได้แก่ คลองห้วยไผ่
คลองตะกรุด สระนํ้าแดง อ่างกกโพธ และห้วยดินตํา

9.2 ป่าไม้ ส่วนใหญเ่ป็นป่าผลัดใบผสม หรือป่าเบญจพรรณ ได้แก่ ป่ารวก ทุ่งเลี้ยงลัตวโ้คกกระพี้
9.3 ภูเขา โบเขต อบต. ไมม่ภีูเขา
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9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ทีผ่่านมาคุณภาพทรัพยากรธรรมชาตทิางต้าน ติน ป้าและป่าไม้ ไต้รับผลกระทบจากการขยายจาก
รูปแบบชนบทเป็นชุมชนกํ่งเมอีง โดยเฉพาะภาคการเกษตร การขยายพึ๋บทีป่ลูกพชเศรษฐกิจเช้งเดี่ยว การเร่งและความ
ต้องการผลผลิตต่อไรสู่ง มกีารใชป้็ยเคมี สารเคมี การบุกรุกพบทีป่่า ส่งผลกระทบทําใหท้รัพยากรดิน บก ป่า เสื่อม
โทรมลง ดังนั้น อบต.โนนค่า จึงไตจ้ัดกิจกรรมทีท่ําใหป้ระชาชนมสี่วนร่วม การประชาสัมพันธใ์หป้ระชาชนเช้าใจ เข่น
การร่วมมีอกันพัฒนาแหล่งป้าลําคลอง การปลูกหญ้าแฝก การปลูกต้นไม้ การงดการเผาตอช้ง เที่อการพัฒนาที่ยํ่'งยบ
ตลอดไป

น.

h

น
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ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
r

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

การจัดทําแผนพัฒนาของ อบต. จะต้องนความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตรช์าติ เพี่อขับเศลึ๋อนการ
พัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยํ่งยน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยกําลังอยูร่ะหว่างการ
การเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อพีป่ระชุมคณะกรรมกรรจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ซึ๋งขณะบีอ้ยู่ระหว่างการ
ดําเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิตพิีป่ระชุมคณะกรรมกรรจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) สรุปย่อไต้ ดังบี้

£Jหธศาสตร์ชาติ ะ กรอบการพัฌนาระยะยาว ••มั่งคั่ง”

ill''เฟ้อใท•้บร•รธุวิสัยทัลน
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1. ความเป็นมา

คณะรัฐมนครไึดม้มีติ๓อวันที่ 30 มอีุบายบ 2558 เห็นซอบใหม้กีารจัดตั้งคพะกรรบการจัดทํายุทธศาสตร์ขาติ มี
อํานาจหน้าทีใ่บการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี เพื่อใชใ้บการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยํ่งยนี และใหเ้สนอร่างยุทธศาสตรข์าติระยะ 20 ปี ใหค้ณะรัฐมนตรพีิจารพาใหค้วามเห็บชอบเที่อใขัเปีบกรอบในการ
ดําเมีบงาบใบระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2559) และกรอบการปฎํรูปใบระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นด้นไป)

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรข์าตไิดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์

และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทําร่างกรอบยุทธศาสตร์ขาตริะยะ 20 ปี และ (2) คณะอนกุรรบการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัคท่าร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใด้

ยุทธศาสตร์ขาตริะยะ 20 ปี

คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปไดด้ําเน้นการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 จ
ตามแนวทางทีค่ณะรัฐมนตรกีําหนดโดยไดม้กีารนําความคิตเห็บและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ

ทีม่าจากหลายภาคส่วน ได้แกภ่าคราชการ ภาคเอกซน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงไดพ้ิจารผานําข้อติดเห็บ

จากสภาปฏิรูปแห่งขาติ และความติดเห็นจากภาคประชาซบมาเป็นข้อมูลใบการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้

นําเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี ต่อทีป่ระขุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ขึ้งขณะบีอ้ยูร่ะหว่างการ

ดําเน้นการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาตติามมตทิีป่ระขุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ

ในการดําเน้นการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาตจิะนําเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอ
ความเห็บชอบจากคณะรัฐมนตรแีละจะได้มืการรับพิงความติดเห็นจากประชาชน ก่อนทีจ่ะนําเสนอต่อสภาน้ตบิัญญัติ

แห่งชาตใิหค้วามเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาตมิาใชเ้ป็นกรอบในการกําหนดทิศทางในการบรหีารประเทศภายในเดอบ

ตุลาคม 2559 ขึ้งเป็นช่วงเวลาของการประกาศไขแ้ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559 -
ก้นยายบ 2564) นอกจากบีห้น่วยงาบต่างๆ จะไดน้ําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขี่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มา

ถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัตกิารระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างทีก่ลไกการจัดทํายุทธศาสตร์ชาตติามร่าง

รัฐธรรมมูญฉบับใหมอ่ยูร่ะหว่างการดําเน้นการ ขังคาดว่าจะดําเน้นการแล้วเสร็จภายในเติอนกรกฎาคม 2560

2. สาระสําคัญ
2.1 สภาพแวดล้อม

ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลาย
มีติทำใหภู้มทิัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างนบัยสําคัญโดยก่อให้เกิดโอกาสตั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ลื่งแวดล้อม

เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตข่ณะเดียวก้นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปจีจัยเสี่ยงและภัย

คุกคามที่ด้องบรหีารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนน้ยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ เศรษฐกิจของโลกได้

ส่งผลใหโ้ครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยขึ้งเติมมโีครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพื่งตนเอง" ด้องปรับตัว

และเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พื่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก" การพัฒนาใบภาคเกษตรส่าข้ากว่าฐานการ

ผลิตอึ๋นๆ ทีอ่าคัยเทคโนโลยสีมัยใหมม่ากขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกากิวัฌน์และ

ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จงมีน้ญหาความเหลื่อมลํ้าทางด้านรายไดร้ะหว่างภาคการเกษตรกับ
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ภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมองนละขนบทขยายวงกว้างขึ้น และป็ญหาความยากจนกระจุกตัวใบกลุ่ม
เกษตรกรรายย่อยและในภาคขนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถํงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคม
ที่มคีุณภาพสาหรับประขาขนที่อยไูนพบทีห่่างไกลก็มใีนวงแคบกว่า ในขณะทีก่ารใขเ้ทคโนโลยใีนภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเองก็น้บว่ายังอยูในกลุ่มประเทศที่ใขเ้ทคโนโลยใีบระตับกลางๆ ขึ้งส่วนใหญไ่มส่ามารถพัฒนาไดเ้องภายในประเทศ

ด้องนําเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจังยังใข้วต้คดุิบและแรงงาบเข้มข้นใบการเป็นจุดแข็งในการแข่งขัน
และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนื่งการเปลี่ยนแปลงภูมทิ้ศนขํองโลกและแรงขับเคลื่อนของ
เทคโนโลยีสมัยใหมร่วมทั้งความเขึ้อมโยงอย่างใกลข้ัดของสังคมโลกไดห้ําใหเ้กดภัยคุกคามและความเลี่ยงด้านอื่นๆ ที่
ขับข้อบขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครอิข่ายยาเสพดิดข้ามขาดิ อาขญากรรมข้ามชาตใินรูปแบบต่างๆ ขณะทีก่าร
เปลี่ยนแปลงภูมอิากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ขึ้งล้วนแล้วเป็นความเลี่ยงในการดํารงขัวิตของประชาขน การ
บริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดิบของภาครัฐ

บอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 กระแส,โลกาภ'ว้ตนI้ดห้ํา'ใหภู้มิทัศนห์างด้านเศรษฐกิจและสังคม'ของ
โลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมบุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมติจิพัล ใบขณะทีโ่อกาสทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น
แตช่่องว่างหางสังคมกย็งกว้างขึ้นรวมถ้งช่องว่างทางดิจัทลั (digital divide) ถ้าหากไมส่ามารถลดลงกจ็ะยงหําใหค้วาม
เหลื่อมลํ้าทางรายใต้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมิความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต 20 ปขี้างหน้า

สภาพแวดล้อมทั้งภายใบและภายนอกประเทศจะมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมีน้ยสําคัญใบทุกมิติ เงึ๋อบไขภายบอกทีส่ําคัญ

ต่อการพัฒนาประเทศไทยใบอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวต้น่ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมิความเลี่ยงท้าทายต่อการ
ปรับตัวมากขึ้นจากการเคลีอ่บย้ายอย่างเสรแีละรวดเร็วของผูค้บ เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และ
สินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสู่ความเขึ้อมโยงทุกระบบในขณะทีภู่บย์รวมอํานาจ

ทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเขัยภายใด้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกขึ้งในช่วงระยะ 10 ปขี้างหน้าจะยังคง

ได้รับผลกระทบจากปีจจยัสําคัญหลายประการทั้งปีญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกใบช่วงปี 2551 -
2552 และวิกฤติการณใ์นกลุ่มประเทศยโูรโขนทีห่ําใหร้ะตับหนีส้าธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและกลายเป็นความ
เลี่ยงต่อความยํ่'งยีนทางการคลัง ขณะทีจ่ะมผีลพวงต่อเนื่องจากการดำเมินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญใ่นสหรัฐฯ

ยุโรป และญึ๋บุ่น ขึ้งเป็นความเลี่ยงใหเ้กิดภาวะเงินเฟ้อไดเ้มื่อเศรษฐกิจฟ้นตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมคีวามผันผวนของการ
เคลื่อนย้ายเงินทุบระหว่างประเทศ บอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุคอืม่ตัวมากขึ้น ขณะที่การ
พัฒนาเทคโนโลยใีหมท่ีจ่ะช่วยใหป้ระสิทธิภาพการผลตของโลกเพิ่มขึ้นขนาบใหญแ่ละเป็นวงกว้าง เช่นทีเ่คยเกิดขึ้นใบช่วง

การปฎํว้ตอุตสาหกรรมยังไมม่แีนวโน้มการก่อตัวทีข่ัดเจน แตก่็มแีนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยใีนรูปแบบใหม่ๆ ทีจ่ะ

เป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ขึ้งภายใต้เงีอ่บไขตังกล่าว เศรษฐกิจโลกใบช่วง 10 ปขี้างหน้ามี

แนวโน้มที่จะขยายตัวดํ่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 5.1 ใบช่วง 5 ปกี่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546 - 2550) สถานการณ์ที่
ตลาดโลกขยายตัวข้า แตป่ระเทศต่างๆ ขยายกําลังการผสิตเพิ่อยกระตันตักยภาพการผลิต การแข่งขับในตลาดโลกจะมี

ความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10 - 15 ปี ข้างหน้านี้ จะหําใหข้นาดของตลาดใน

ประเทศขยายตัวข้าลง เงึ๋อนไขตังกล่าวเป็นความเลี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยใบระยะยาวหากประเทศไทยไมเ่ร่ง

ปรับโครงสร้างเพิ่อแกป้ีญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งใหส้ัมฤทธีผ๋ล
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ในด้านความมั่นคงของโลกกก็ําลังก้าวเข้าสูข่่วงเปลี่ยนผ่านทีส่ําคัญจากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐๆ

เพี่อพยายามคงบทบาทผูบ้าโลกและเพี่อคานอํทธิพลและบทบาทของจันและรัสเชิยที่เพิ่มมากขึ้นในเอเขียและยุโรปนั้น
น่าจะมผีลทําใหบ้รรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงจ 2560 -จ 2579 มลีักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและ
ความขัดแย้ง โดยขึ้นอยูก่ับป็จจยัผลประโยขน์ แห่งขาตทิั้งในระดับทวิภาคและพหภุาคเป็นองคประกอบสําคัญในการ

กําหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยอีย่างรวดเริวจะเป็นเงื่อนไขสําคัญ

สําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเข่นกับ โดยเฉพาะอย่างยงเทคโนโลยสีมัยใหมท่ี่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการ
ดํารงยวีิดของคนและทําให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเขื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า

อุตสาหกรรม และผลิตภัผทํ ขึ้งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยใหส้ามารถพัฒนาเทคโนโลยี

สมัยใหมไ่ด้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคทีเ่ป็นมิตรกับลี่งแวดล้อมกจ็ะเป็นเกณท์มาตรฐานที่กดดันใหป้ระเทศไทยต้อง

ปรับเปลี่ยนไปสู่ลังคมสิเยียวโดยการพัฒนาและน่าเทคโนโลยสีิเขียวมาใขักจ็ะมสี่วนสําคัญและช่วยแกป้ีญหาการลดลง
ของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งนั้ามบั ขึ้งแมร้าคาจะลดลงแตม่ผีลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จังต้องผลักคับใหมุ้่งสู่การผลิต

พลังงาบทดแทบใบรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพีขพลังงานทีอ่าจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก

นอกจากนั้น ยังมขี้อจํากัดและความเลี่ยงสําคัญจากการเข้าสูล่ังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนัเ้ครงสร้างประขากรโลกทีเ่ข้าสูส่ังคมสูงวัย แมจ้ะส่งผลใหเ้กิดโอกาสทางธุรกิจ

ใหม่ๆ แตม่คีวามเลี่ยงใหเ้กิดการแย่งชิงแรงงาบและเงินทุน รวมทั้งมแีรงกดคันต่อการใขจ้่ายงบประมาณด้านสวัสดิการ

และสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเลี่ยงด้านการ คลังทีส่ําคัญสําหรับภาวะโลกร้อนและการ

เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมอิากาศทีผ่ันผวนก่อใหเ้กิดภัยธรรมขาดิทีท่วิความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดับใหต้้องมกีารปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดํารงขวิต การผลิตและการบวโิภคทีเ่ป็นมิตรต่อลี่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะทีค่วามพยายาม

ในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหม้คีวามทั่วสิงมากขึ้น ประกอบกับจําบวบประขากรทีเ่พิ่มขึ้นจะส่งผลใหค้วาม

เป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมขี้อกําหนดของรูปแบบและกฎเกณท์ทีเ่กี่ยวเนื่องกับลักษณะการใขพ้ื้นที่
และความเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยีคสิอหลักการบวิหารจัดการที่ดทิั้งใบ

ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกขบ การไขร้ะบอบประขmภัตย และการปฏิบัตใิหเ้ป็นไปตามสิทธมินษุยขนจะเข้มข้นมากขึ้น
สําหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายใบประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตอ่ดีตสิงป็จจบุัน

ทําใหป้ระเทศไทยมรีะดับการพัฒนาทีสู่งขึ้นตามลําดับโดยถูกจัดอยูใ่นกลุ่มประเทศระดับรายไดป้านกลางมาตั้งแตป่ี

2531 และไดข้ยับสูงขึ้นมาอยูใ่นกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายไดป้านกลางตั้งแตป่ี 2553 และล่าสุดในปี 2557
รายไดป้ระขาขาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น 5,7392 ดอลลาร์ (นร). ต่อปฐีานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออก

สินค้าอุตสาหกรรมใหญข่ึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมสี่วนแบ่งใบตลาดโลกสูงขึ้นและสร้าง

รายไดเ้งินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยาบยนต์ อเล็กทรอนิกส์และเครึ๋องใขัโฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้า

เกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจทีใ่หญข่ึ้นส่งผลใหก้ารจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น 38.1 ล้าบคบจาก

ประขากรวัยแรงงาน 38.6 ล้านคบ อัตราการว่างงานเฉลี่ยไมส่ิงร้อยละ 1 ปีญหาความยากจนจังลดลงตามลําดับจากร้อย

ละ 20.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.9 ใบปี 2556 คุณภาพยวีิตดขีึ้นในทุกระดับ โอกาสการไดร้ับการดกีษา บริการ

สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม อื่นๆ รวมสิงการเข้าสิงทรัพยากร

ต่างๆ มคีวามครอบคลุมและมคีุณภาพดขีึ้นตามลําดับในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น
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ความร่วมมีอระหว่างประเทศไทยกับนานาขาติทั้งในรูปของทวิภาคแีละพหุภาคเีพี่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสบุน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศกม็ิความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมีอที่ช่วยหําให้

ประเทศไทยสามารถยกระสับมาตรฐานต่างๆ ไปสูร่ะสับสากลก็มีความสืบหน้ามากขึ้น
นอกจากนั้น ประสบการณใ์นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินใบปี 2540 - 2541 ไดส้่งผลใหภ้าครัฐและ

ภาคเอกขนปรับตัวใบการบริหารความเลี่ยงและสร้างภูมคิุ้มกัน ให้ดขีึ้นตามแนวติดการบริหารจัดการทีด่ีอันได้แก่ การ
ดําเนินการทีม่ปีระสิทธภิาพ โปร่งใส รับผิดรับขอบและตรวจสอบไดอ้ย่างเปีบระบบดีขึ้บ มกีารกํากับดูแลวิน้ยทางการเงิน

การคลังที่กําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปีบแนวปฏิบัตทิี่ดีขึบ้และฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และ

ฐานะเงินส์ารองระหว่างประเทศอยูใ่นระสับสูง มกีารปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบยบต่างๆ ใหม้กีารดําเนินการอย่าง

เป็นระบบมากขึ้น มกีารสร้างความเป็นธรรมใหก้ับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผูบ้ริโภคและประขาขนจากการถูกเอารัต

เอาเปรยบไดด้ขีึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแช่งขันในตลาด และสนับสบุนให้การดาเนินธุรกิจใบประเทศไทยมิความ
สะดวกคล่องตัวมากขึ้น

แตป่ระเทศไทยกย็ังมจีุดอ่อนใบเขิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อน
สําคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประขากรสูงอายมุากขึ้นตามลาสับ แตคุ่ณภาพคนโดยเฉลี่ยยังตาและการออมไม่

เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งใบกลุ่มทักษะผิมีอสูงและกลุ่มทักษะติมิอระสับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยัง

ดําทั้งระบบเศรษฐกิจมิผลิตภาพการผลิตรวมตา ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะทีโ่ครงสร้าง

เศรษฐกิจมิลัคส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมิความ
อ่อนไหวและผับผวนตามปีจจยัภายนอกเป็นสําคัญฐานการผลิตเกษตรและบริการมผิลิตภาพการผลิตตํ่า โดยทีก่ารใชอ้งค์

ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพี่อการเพิ่มบูลค่ายังมนี้อย การลงทุนเพี่อการวิจัยและพัฒนายังไมเ่พียงพอ การวิจัยที่
ดําเนินการไปแล้วไมถู่กนํามาใชใ้หเ้กิดประโยขนัเขิงเศรษฐกิจและสังคมไดอ้ย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัดกรรมมนี้อย สําหรับ

การดําเนิบงานและการบริหารจัดการภาครัฐกย็ังขาดการบูรณาการจึงสินเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพี่อการ

พัฒนามักขาดความต,อเนึ๋องประสิทธิภาพตา ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดขอบ ขณะที่นิญหาคอร์รัปขํ'่บมเิป็นวง

กว้าง การพัฒนาโครงสร้างพนฐานและระบบโลจึสตกิส์รวมทั้งการบริหารจัดการนํ้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายทีส่มบูรณ์และ

ล่าช้า การบังคับใชก้ฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบยบต่างๆ ล้าสมัยไมท่ันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมิ

ปีญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไมเ่คารพสิทธผิู้อี่นและไม่ยืดผลประโยขน์ลว่นรวมเป็นสําคัญขณะทีค่วามเหลื่อมล้าและ
ความแตกแยกใบสังคมไทยยังเป็นปีญหาทีท่้าทายมาก รวมทั้งปิญหาในด้านทรัพยากรธรรมขาติและสิงแวดล้อมที่เผขิญ

กับภาวะขยะล้นเมืองและสิงแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน

ทั้งบี้ ป็จจยัและเงื่อนไขภายในประเทศทีจ่ะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยทีส่ําคัญได้แก่ การ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประขากรสู่สังคมผูสู้งอายอุย่างสมบูรณ์ ใบระยะเวลา 20 ป็ต่อจากบีไ้ป จะมนิัยยะทีส่ําคัญยิ่งต่อ

การพัฒนาประเทศ กําลังคบในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสู้งอายจุะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อคักยภาพทาง

เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจ้่ายการลงทุบและการออม ตลอดจนค่าใชจ้่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคม

และคุณภาพขีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกับประเทศไทยก็เผขิญกับช้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงาบและ

ทรัพยากรธรรมขาติที่มนีัยยะต่อด้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยูข่องประขาขนบอกจากนั้นนิญหาความ

เหลื่อมล้าในมิติต่างๆ ก็มนิัยยะต่อการสร้างความสามัคคสีมานฉับหใํนสังคม ข้อจํากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมบูษย์

L
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ความจําเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพนฐานทีมิคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูป
กฎระเบียบและกฎหมายทหีําใหเ้กิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลํ้า และทสีําคัญเงื่อนไขจําเป็นทตี้องปรับตัวคือ

การแกบ้ีญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดน ทหีําใหจ้ําเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมิองเพื่อให้

เกิดการบริหารราชการทีดี
โครงสร้างทเีป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการทขีาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้

ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดับและความเสี่ยงมากขึ้นภายใตส้ถานการ{นทกีระแสโลกากริัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้
พรมแดนอย่างแหจ้ริง โดยทกีารเคลื่อนย้ายของผูค้น สินคัาและบริการ เงินทุน องค์ความรูเ้ทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสาร
ต่างๆ เป็นไปอย่างเสริ ส่งผลใหก้ารแข่งขันใบตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยทีประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพื่มผสิดภาพและการ
พัฒนาบรัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดยวกนัความเลื่ยงและข้อจํากัดทเีกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการ

ดําเนินธุรกิจและการดาเนินชิวิตของผูค้บก็เพื่มขึ้บ กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจังมิความเข้มงวดมากขึ้นทั่งใน

เรึ๋องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธมิบุษยชบ และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้

ประเทศไทยต้องปรับตัวและมิการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยทกีารปรับตัวจะต้องหยั่งรากสกิลงไปถึง

การเปลี่ยนแปลงใบเชิงโครงสร้างเพื่อแกจุ้ดอ่อนและควบคูใปกับการสร้างกลไกเชิงรุกใหจุ้ดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์

สูงสุดแกป่ระขาซนส่วนใหญข่องประเทศ ขึ้งหากไมส่ามารถแกบ้ีญหาและปฏิรูปใหส้ัมฤหธีผ้ลไตใ้นระยะ 4 - 5 ปตี่อจากบี้
ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขับ รายไต้เฉลี่ยของประชาชนจะไมส่ามารถยกระดับให้ดขีึ้นได้

คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยง้ตํ่า และบีญหาความเหลื่อมลํ้าจะรุนแรงขึ้น รวมทั่งทรัพยากรจะร่อยหรอเลื่อมโทรมลงไปอก
และใบทสีุดการพัฒนาประเทศจะไมส่ามารถยั่งยบไปไตใ้บระยะยาว

ทั่งบี้ เงื่อนไขใบบีจจบุันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิตจิะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา

ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั่งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั่งทเีป็นจุด
แข็งและเป็นจุดอ่อนทจีะต้องเผชิญและผสมผสานกับบีจจยัภายบอกและก่อใหเ้กิดทั่งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลาย

มิติ การทีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมิอกับภัยคุกคามเหล่าบีI้ต้บั้น จําเป็น

จะต้องมิการวิ เคราะห์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบต้านขณะเดียวกับต้องวิเคราะห์ศักยภาพ
ภายใบประเทศ เพื่อเครยิมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่าบั้น โดยทีประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนาบใหญเ่พื่อใหโ้ครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมทิัศนใ์หมข่อง

โลกยีดหยุ่นปรับตัวไต้เริว สามารถรับมิอกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมไ่ต้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ

เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขใหก้ับคนในชาตไิต้ ไมว่่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การ
ลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดํารงขวิดการ

หํางาน และการเริยบรู้ ขึ้งจําเป็นอย่างยิ่งทจีะต้องอาศัยความร่วมมิอจากทุกภาคส่วนใบการดําเนินการร่วมกันอย่างเป็น

เอกภาพมิการจัดสําดับความสําคัญและแบ่งหน้าทรีับผิดชอบอย่างขัดเจนของผู้ทเีกี่ยวข้องกับประเด็นบีญหานั้นๆ ขึ้งการ
ดําเนินการดังกล่าวจะต้องกําหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อกําหนดวิสัยทัศน์และเบีาหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการหํางาบของภาคส่วนต่างๆ เพื่อใหข้ับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เบีาหมายทกีําหนดไว้

ดังบั้น จังจําเป็นต้องกําหนดยุทซศาสตร์ทเีหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการ

พัฒนาประเทศ เพื่อใหบ้รรลขุึ้งเบีาหมายการสร้างและรักษาไวข้ึ้งผลประโยชน์แห่งชาตใินการทจีะใหป้ระเทศไทยมิความ
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มั่นคงใบทุกค้าน คนในซาติมิคุณภาพชีวิตที่ดิและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไบัใค้อย่างมั่งรบ ทั้งนีก้ารวิเคราะหใ์ห้

ไคข้้อสรุป๓ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจํากัดรวมทั้งความเลี่ยงของประเทศ จะนําไปสูก่ารกําหนดตําแหน่งเชีง

ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศทีซ่ัดเจนและไคร้ับการยอนรับร่วมกันในสังคมไทยทีจ่ะส่งผลให้เกิดการผนกกําลัง

และระดมทรัพยากรอย่างมปีระสิทธภิาพในการซับเคลื่อนการพัฒนาไปใบทิศทางที่สอดคล้องกับ การดําเบนการมี

บูรพาการและเป็นเอกภาพภายใตก้ารมองภาพอนาคตของประเทศทีเ่ป็นภาพเดยวกัน
อย่างไรกต็ามในซว่งทีผ่่านมา ประเทศไทยมไิตม้กีารกําหนดวิสัยทัศนปํระเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์

ของประเทศใบระยะยาว การบริหารราขการแผ่นดิบของฝ่ายบริหารจึงใหค้วามสําคัญกับนโยบายพรรคการเมองหริอ

นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมึ๋อมิการเปลี่ยนรัฐบาลกท็ําใหก้ารตําเมินนโยบายขาดความต่อเนี้อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและ
สินเปลองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เที่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยใหม้ี

เป้าหมายการพัฒนาใบระยะยาว และเพี่อเป็นการกําหนดใหฝ้่ายบริหารมิความรับผดซอบทีจ่ะต้องซับเคลื่อนประเทศไปสู่

เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอถภาพ ประเทศไทยจําเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ'’ ซึ่งภายใตยุ้ทธศาสตร์

ซาดิ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลื่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพี่อใหโ้ครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใ์หมข่องโลกยึดหยุ่นปรับตัวไตเ้ร็ว สามารถรับมิอกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมใต้

และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขใหก้ับคนใบขาดไิค้ จะต้องปกีารกําหนด

วิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการซับเคลื่อนประเทศใหส้อดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความ
ท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายใบประเทศ

การกําหนดใหป้ี “ยุทธศาสตร์ซาติ’’ เพี่อเป็นยุทธศาสตรใ์นการพัฒนาประเทศใบระยะยาว พร้อมกับ

การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราซการแผ่นดินในการซับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การ

ปฏิบัตอิย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยใหห้ลุดพ้นหริอบรรเทา
ความรุนแรงของสภาพปิญหาที่เกิดขึ้นในป้จจบุัน ทั้งป้ญหาทางเศรษฐกิจ ปีญหาความเหลื่อมลํ้า ป้ญหาการทุจริต

คอร์รัปชั่น และป้ญหาความขัดแย้งใบสังคม รวมถืงสามารถรับมิอกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเลี่ยงทีจ่ะ

เกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมทิัศนใ์หมข่องโลกไคซ้ึ่งจะทําให้

ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทโิลก สามารถดํารงรักษาความเป็นชาติทีม่ิความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม และคบไทยในประเทศมิความอยูด่ึมีสขุอย่างถ้วนหน้ากับสาระสําคัญของยุทธศาสตร์ซาดิซึ่งคณะกรรมการ

จัดทํายุทธศาสตรซ์าดิกําลังดําเมินการยกร่างอยูใ่นขณะนีน้ั้นจะประกอบต้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาตทิีค่นไทย

ทุกคนต้องการบรรลรุ่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธกีารทีทุ่กองค์กร

และคนไทยทุกคนต้องทุ่งดําเมินการไปพร้อมกับอย่างประสานสอดคล้อง เพี่อใหบ้รรลซุึ่งลี่งทีค่นไทยทุกคนต้องการ คือ

ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และมั่งยึบ ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแห่งชาติ อับได้แก่ การเมิองภายในประเทศ การเมิอง
ต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจึตวทิยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารพลังงาบ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยสีารสนเทศและการลื่อสาร
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2.2 วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ "ประเทศไทยบคีวามมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาดามหลัก
ปรัชญาของเศรพฐกิจพอเพียง”หรือเป็นศตพจน์ประจําขาตวิ่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนีว้ิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง

สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันไต้แกการมเอกราช อธิปไตย และใ,)รณภาพแห่งเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอ่ย่าง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอ่ย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันใบชาติอย่างสันติสุขเป็นปีกแผ่นมคีวามมั่นคงทางสังคมห่ามกลางพหสุังคมและการมเีกียรติและดักดศรืของความ
เป็นมบุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาบและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ

ภายใตก้ารเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยูร่่วมกันอย่างสันตปิระสานสอดคล้องกับ ต้าน

ความมั่นคงในประชาคมอาเขียนและประชาคมโลกอย่างมเกียรติและดักดิ้ศรไีม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกี้อภูล
ประเหศที่มดีักยภาพทางเศรษฐกิจทีต่้อยกว่า.

2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ

ในการทีจ่ะบรรลวุิสัยทัศน์และทําใหป้ระเทศไทยพัฒนาไปยูอ่นาคตที่พีงประสงค์นั้น จําเป็นจะต้องบกีาร
วางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนใหข้ับเคลีอ่บไปใน
ทิศทางเดยวกัน ดังนั้น จํงจํ เป็นจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์ชาตใินระยะยาว เพี่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติ

ในแตล่ะช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมกีารÿรณาการ และสรัางความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลีอ่นการพัฒนาเพี่อการสร้างและรักษาไว้

ขีงผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลวุิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมคีวามมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหสักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "หรอิคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพี่อใหป้ระเทศบขีีด

ความสามารถในการแช่งขัน มรีายไตสู้งอยูใ่นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยบคีวามสุข อยูด่ี กบิดี สังคมมคีวามมั่นคง

เสมอภาคและเป็นธรรม ชื่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวหางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนีไ้ป

จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ไตแ้ก่ (1) ยุทธศาสตร์ต้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ต้านการสร้างความสามารถในการ
แช่งข้น (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างดักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ต้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า

เทยิมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ต้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพขีวิตทีเ่ป็นบีตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์

ต้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยบสีาระส่าดัญ

ของแตล่ะยุทธศาสตร์ สรุบัโต้ ต้งนี้
2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง บีเฟ้าหมายทั้งใบการสร้างเสถึยรภาพภายใบประเทศและช่วยลด

และฟ้องกันภัยคุกคามจากภายบอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเขียนและประชาคมโลกที่มตี่อประเทศ
ไทย กรอบแนวทางทีต่้องใหค้วามสําคัญอาทิ

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมอีง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นใบกระบวนการยุติธรรม
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(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใบ ตลอดจบการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายผิงทะเล

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจเที่อฟ้องกันและแกั!ขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่

(5) การพัฒนาเสริมสร้างดักยภาพการผบกกาลังฟ้องกับประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายใบประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื้อนบัาบและมิตรประเทศ

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส์งแวตลอ้ม

(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกทีเ่กี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น

2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ?ทมารถในการแข่งข้น เที่อใหป้ระเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่
การเฟ้นประเทศพัฒนาแล้ว ขึ้งจําเฟ้นต้องยกระดับผลดภาพการผลิตและการใข้บวัดกรรมในการเพมความสามารถในการ
แช่งขับและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยต้าน

อาหาร การเพมข้ดความสามารถทางการต้าและการเป็นผูป้ระกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้
ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเข้งยุทธศาสตร์ทุกต้าน อันไต้แกโ่ครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสติกส์

รทิยาศาสตร์ เทคโบโลยืและบวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งใบภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
กรอบแนวทางทีต่้องใหค้วามสําคัญอาทิ

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไต้แกก่ารรักษาเสกิยรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ

เชื่อมั่น คา.รส่งเสริมการค้าและการลงทุนทีอ่ยูบ่นการแช่งขับทีเ่ฟ้นธรรมแดะรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนภารพัฒนา
ประเทศสูค่วามเฟ้นชาตกิารต้าเที่อใหI้ต้ประโยชนจ์ากห่วงโซ่มูลค่าใบภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่

มูลค่ามากขึ้น
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนาบวัตกรรมและมืความเฟ้นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมกิารใข้ติจิพัลและการค้าทีเ่ข้มข้นเที่อสร้างมูลค่าเที่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่

ความเป็นเลิศใบระดับโลกและโบระดับภูมิภาคใบอุตสาหกรรมหลายสาขา และใบภาคบริการทีห่ลากหลายตามรูปแบบ
การดําเนินชีริตและการดําเนินธุรกิจทีเ่ปลี่ยนไป รวมทั้งเฟ้นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพื้มข้ดความสามารถใบ

การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยใหป้รับไปสูก่ารทําการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ

รวมกลุ่มเกษตรกรใบการYTฒนาอาชีพทีเ่ข้มแข็ง และการพัฒนาลิบค้าเกษตรที่มืดักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมดักยภาพ ยกระดับการพัฒนา

อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มืดักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มืดักยภาพ โดยการใข้ติจิพัลและการค้ามาเพม

มูลค่าและยกระดับห่วงโซมู่ลค่าใบระดับสูงขึ้น
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- ภาคนริการ โดยขยายฐาบการบริการใหม้คีวามหลากหลาย มคีวามเป็นเลิศและเป็น

มีตรต่อสิงแวดล้อม โดยการยกระด้นบริการที่เป็นฐานรายได้เดม เข่น การท่องเที่ยว และพัฒนาใหป้ระเทศใทยเป็น

ศูนย์กลางการใหบ้ริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีดก้ยภาพอื่นๆ เป็นต้น

(3) การพัฒนาผูป้ระกอบการและเศรษฐกิจขุมขน พัฒนาทักษะผูป้ระกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงาบและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจขุมชนและสถาบัน

เกษตรกร
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษขายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธภิาพและมสี่วนร่วม มกีารจัดการสิงแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสิ'งคมและเศรษฐกิจทีส่อดคล้องกับด้กยภาพ

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขบส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทค'โบ'โลย

สารสบเทศและการลื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(6) การเลื่อมโยงกับภูมืภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา

ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาตใินการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรูด้้านการต่างประเทศ

2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคบ เพื่อพัฒนาคนและสังคมใทยให้เป็นรากฐานที่
แขงแกร่งของประเทศมคีวามพร้อมทางกาย ใจ สติป็ญญา มคีวามเป็นสากล มทีักษะการติดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี

ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มคีุณธรรมจริยธรรม รูคุ้ณค่าความเป็นไทย มคีรอบครัวทีม่ั่นคง กรอบแนวทางที่
ต้องใหค้วามสําคัญอาทิ

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงข็วิตใหส้นับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ

(2) การยกระดับคุณภาพการตกิษาและการเริยนรูใ้หม้คีุณภาพ เท่าเทิยม และทั่วถึง

(3) การปลูกฝืงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมทีพ่ิงประสงค์

(4) การสร้างเสริมใหค้บมสีุขภาวะที่สื
(5) การสร้างความอยู่ดีมสีุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บ่มเพาะจิตใจใหเ้ข้มแข็ง

2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกับทางสังคม เพื่อเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงใหท้ั่วถึง ลดความเหลอมล้าไปสู่ลังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่
ต้องใหค้วามสําคัญอาทิ

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมลํ้าทางด้านเศรษฐกิจและลังคม

(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและบวัตกรรมทีเ่อื้อต่อการดํารงขวิดใบลังคมสูงวัย

(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของขุมซน
(5) การพัฒนาการลื่อสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกใบการสนับสบุนการพัฒนา
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2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ?วิตทีเ่ป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม เพี่อเร่งอนุรักษ์
พื้น'สู่และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมิความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมิความสามารถใบการป้องกับ
ผลกระทบและปรับคัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพบ้ติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเ?ยว
กรอบแนวทางทีต่้องใหค้วามสําคัญอาทิ

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ พื้บฟแูละป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ

(2) การวางระบบบร้หารจัดการบํ้าให้มิประสิทธภิาพทั้ง 25 ลุ่มนํ้า เน้นการปรับระบบการ
บร้หารจัดการอุทกภัยอย่างบรุณาการ

(3) การพัฒนาและใชพ้ลังงาบทีเ่ป็นมิตรกับสิงแวดล้อม

(4) การพัฒนาเมิองอุตสาหกรรมเ?งมิเวศและเมิองทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(5) การร่วมลดป้ญหาโลกร้อนและปรับคัวใหพ้ร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ
(6) การใช้เครึ๋องมิอทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพี่อสิ่งแวดล้อม

2.3.6 ชุทฮศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพี่อใหห้น่วยงาน
ภาครัฐมขินาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มสิมรรถนะสูง มปิระสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่

ห้องถบอย่างเหมาะสม มธิรรมากบิาลกรอบแนวทางทีต่้องใหค้วามสําคัญอาทิ

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ใหม้ขินาดทีเ่หมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบรุณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิขิอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเปียบต่าง ใๆหท้ันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(6) การพัฒนาระบบการใหบ้ริการประขาขนของหน่วยงานภาครัฐ
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครัฐ

2.4 กลไกการช้บเคลื่อนกระบวบการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาตจิะเป็นแผนแมบ่ทหลักในการพัฒนาประเทศเพี่อให้ส่วนราชการและหน่วยงาบต่างๆ ใช้

เป็นแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในต้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนเปพ็าะด้านต่างๆ เช่น ต้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การคักษ,า ติลป'วัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฎํนต้ิการใบระดับกระทรวง
และใบระดับพื้นที่ ให้มิความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนียุ้ทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบใบการจัดสรร

งบประมาณและทรัพยากรอึ๋บๆ ของประเทศ เพี่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมิเอกภาพใหบ้รรลุเป้าหมาย โดยจะต้อง

อาคัยการประสานความร่วมมิอจากหลายภาคส่วน ภายใตร้ะบบประขารัฐ คือ ความร่วมมิอฃองภาครัฐภาคเอกขน ภาค

ประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมบุญแห่งราชอาณาจักรไทยจะไตม้กีารกําหนดเกี่ยวกับบทบาทชองยุทธศาสตร์

ชาติและแนวทางในการน่ายุทธศาสตร์ชาตไิปสู่การปป็บต้ิ เพี่อทีส่่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาไดอ้ย่างต่อเนื่องและบรุณาการ
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2.5 ปีจจยัศวามสําเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ

2.5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กําหนดวลัยทัศน์ระยะยาวทีช่ัดเจน มการกําหนดเป๋าหมาย
และภาพโบอนาคตของประเทศทีช่ัดเจนและเป็นทีเ่ข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกับสามารถก่ายทอดเป๋าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป๋าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ดามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัตไิด้ และมการกําหนด
ตัวขีว้ัดทีส่ามารถวัดผลสัมฤทธึไ๋ด้

2.5.2 ระบบและกฎหมาย มกีฎหมายรองรับ มกีลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาตแิละแผนไนระดับต่างๆ เพื่อไหส้่วนราชการนายุทธศาสตรข์าตไิปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ใหส้ามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี'บูรณาการ
และกรอบกฎหมายทีจ่ะกําหนดให้การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาตมิคีวามต่อเนื่อง รวมทั้งมรีะบบการติดตามและ
ประเมีบผลอย่างเป็นระบบใบทุกระดับ

2.5.3 กลไกสู่การปฏิบ้ต มกีลไกทีส่อดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การ
นําไปสูก่ารปฏิบัติ และการติดตามประเนินผล รวมทั้งมกีลไกใบการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมปีระสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมคีวามเข้าใจ สามารถกําหนดแผนงาน
โครงการใหส้อดคล้องกับเป๋าหมายทีก่ําหนดไวในยุทธศาสตร์ชาติ

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เนื่องด้วยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขีององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นบั้น จะต้องสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แตท่ั้งบั้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ไดส้ินสุด
ลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อยูร่ะหว่างการดําเนินการและยังไมป่ระกาศใช้ แต่

ไดก้ําหนดทัศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เอาไวแ้ล้ว

ดังบั้น เพื่อไหก้ารจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ของ อบต.โนนค่า มคีวามสอดคล้อง

กับทัศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อบต. จึงไดน้ําทัศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปใีห้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของ อบต. ชื่งทัศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มรีายละเอยดดังนี้

1. กรอบแนวติดและหลักการ

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบ

สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลืย่บแปลงต่างๆ ทีอ่าจก่อให้เกิดความเลื่ยงทั้งจากภายในและภายบอกประเทศ อาทั

กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสริ ความท้าทายของเทคโนโลยใีหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ การเกิดภัยธรรมชาตทิีรุ่นแรง
ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศใบป็จจบุันทีย่ังคง
ประสบป็ญหาในหลายด้าน เช่น ปิญหาผสิตภาพการผสิตความสามารถในการแช่งขัน คุณภาพการสืกษ'า ความเหลื่อมลํ้า
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ทางสังคม เป็นต้น ทําให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาๆ ฉบับที่ 12 จึงจําเป็นต้องยืดกรอบแนวคิดและหลักการใบการ
วางแผนทีส่ําคัญดังบี้

(1) การน้อมนำและประยุกตใ้ชห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมส่วนร่วม
(3) การสน้บสบุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูร่่วมกันอย่างมความสุข

2. สถานะของประเทศ

2.1 ต้านเศรษฐกิจ
2.1.1 3 ปีนรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงช้อจํากัดในการขยายคัวหาง

เศรษฐกิจ แมว้่าเศรษฐกิจของไทยใบระยะทีผ่่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540-2541) จะขยายคัวไต้

ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ค่อปี จบท้าให้รายไตป้ระขาขาคิต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี 2557 มาอยูท่ีป่ระมาณ

196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ (นร). ต่อคนต่อปี ขึ้งท้าใหป้ระเทศไทยไตข้ยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศ

รายไตป้านกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แตใ่นระยะ 8 ปีทีผ่่านมาการขยายคัวทางเศรษฐกิจขะลอคัว

ลงและมคีวามผันผวน โดยขยายคัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.2 ขะลอจากร้อยละ 5.7 ในช่วงแผนพัฒนาๆ ฉบับที่ 9 ขึ้งตากว่า

ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและตํ่ากว่าระคับทีจ่ะทําใหป้ระเทศไทยหลุดจากกับคักประเทศรายไตป้านกลางใบระยะเวลา
อันควร โดยสาเหตทุีส่ําคัญประการหบี่งมาจากการขะลอคัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็บไตจ้าก ลัดส่วน

การลงทุบรวมต่อผลิดกัณฑ์มวลรวมใบประเทศ (Gross Domestic Product ะ GDP) ลดลงจากร้อยละ 41.3 ใบช่วงปี

2534 - 2539 เป็นร้อยละ 25.5 ในช่วงปี 2543 - 2557 บอกจากบี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมภีาค จะพบว่าอัตรา

การขยายคัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2543 - 2557 อยู่ทีป่ระมาณร้อยละ 4.9 ตรกว่าสิงคโปร์และ

มาเลเช้ยขึ้งมรีะดับการพัฒนาทีสู่งกว่าไทย

2.2.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสูป่ระเทศรายไตป้านกลางขั้นสูง แตค่วามสามารถใบการแข่งขัน

เริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยไตเ้ปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสูภ่าคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (ลัดส่วนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2553 ทีร่ะดับร้อยละ 9.9 25.4 และ 64.7 เป็นร้อยละ 7.2 28.5 และ 64.3
ในปี 2557 ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมไตม้กีารลังสมองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยอีย่างต่อเนื่อง ทําใหม้กีารพัฒนาจาก

อุตสาหกรรมขั้นปฐมภายโตก้ารบริหารจัดการของเงินทุบต่างขาตมิาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry)

และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยสีูงขึ้นภายใตเ้ครือข่ายของบริษัทแมใ่นต่างขาติและของนักลงทุนไทยที่มลีัดส่วนสูงขึ้น จน

ประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายไตป้านกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลี่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยัง

ภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มปีระสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ทําใหผ้ลิตภาพแรงงานในระยะทีผ่่านมายังเพมใบระดับทีน่่า

พอใจแตก่ารขะลอคัวของกําลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับ

ผลิตภาพการผลิตของป็จจยัการผลิตรวม (Total Factor Productivity ะ TFP) ทีล่ดลงทําใหค้วามสามารถในการแข่งขัน

ระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงขึ้งสะท้อนมาทีป่ริมาณการส่งออกรวมขยายคัวช้าลงจากร้อยละ 9.7 ต่อปใีนช่วง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ใบช่วง 3 ปขีองแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2557)
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2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปีจจยัการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูใ่นระตับดาทําใหข้าตพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุตพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ขึ้งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและบวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แมว้่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในขว่งก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยูใ่บระตับทีบ่่าพอใจกต็าม แตม่แีนวโน้มลดลงในระยะ 8 ปี ทีผ่่านมา และยังมคีวามล่าช้า

เมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเช้าสู่การเป็น

ประเทศรายไดสู้งในขว่งก่อนหน้า ทั้งนีก้ารขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ 3.32 ใบขว่งแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9 เป็นร้อยละ 2.05 ในขว่งคริ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ท้าใหป้ระเทศไทยจําเป็นต้องใหค้วามสําคัญกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเที่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประลิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรง
ขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของป็จจยัแรงงาบ

2.1.4 การลดลงของความแขงแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข

นิญหาเช้งโครงสร้าง การรองรับเงอบไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการตําเนิบนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แมว้่าเศรษฐกิจไทยจะประสบป็ญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถีงสองครั้งในปี 2524 และ
2540 แตก่ารใหค้วามสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทําใหเ้สถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยูใ่บเกณทํที่
แขงแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มรีะตับการพัฒนาใบระดับใกล้เดยีงกันอย่างไรกต็าม เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจขึ้งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอออํานวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีลัญญาณทีจ่ะ
เป็นข้อจํากัดต่อการขยายตัวหางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนีส้าธารณะขึ้งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ 37.9
ใบขว่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เป็นร้อยละ 42.2 ใบช่วง 3 ปแีรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ขึ้ไหเ้ห็น'ว่าแมจ้ะอยู่
ภายใตก้รอบวินัยทางการคลังแต่มแีนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะลันในระยะที่
ผ่านมาและจะเป็นข้อจํากัดต่อการใชม้าตรการทางการคลังใบการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจใบระยะต่อไป

2.1.5 อับตับความสามารถในการแข่งขับโดยรวมยังปรับตัวดขีึ้นไมม่ากน้ก เนื่องจากต่างประเทศมี

พลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยูใ่นสถานการณ์การแช่งขันทีอ่ยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ไต้เปรียบต้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถใบการแข่งขันทางนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ โดยไนป็ พ.ศ. 2557 WEF (World Economic Forum) ไตจ้ัดอับตับความสามารถในการแช่งขับ
ของประเทศไทยเป็นอับตับที่ 31 จาก 144 ประเทศ และในปี พ.ศ. 2557 IMD (International Institute for

Management Development) ไต้จัดอันตับไวท้ี่ 30 จาก 61 ประเทศขึ้นนําใบขณะทีผ่ลการวิจัยประเทศที่มีความ
สะดวกไนการเช้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี 2558 หรีอ Ease of Doing Business 2015 ขึ้งดําเนินการโดยธนาคารโลก

นั้นประเทศไทยไตร้ับการจัดใหอ้ยูใ่นอันตับที่ 26 จาก 189 ประเทศทั้วโลก

2.1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร่ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไดร้ับการ

ยกระตับดขีึ้นจากการผบกกําลังของหน่วยงานต้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเขึ้อมโยงให้เกิด

ความมนใจของภาคธุรกิจเอกขน แตย่ังคงอยูใ่นระดับตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มรีายไต้สูง โดยในปี 2557
อันดับความพร้อมต้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยูท่ี่ 47 และต้านเทคโนโลยทีี่ 44 จาก 61 ประเทศทีจ่ัดอันดับ
โดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอับตับที่ 37 และ 43 ตามสําตับใบปี 2551 และตลอดช่วงระยะเวลา 14 ปีทีผ่่านมา (2543-
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2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยูใ่นระดับร้อยละ 0.17 ต่อ GDP โดยในปี 2556 (ข้อรุ]ล
ล่าสุด) ประเทศไทยมึการลงทุบด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 0.48 ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาจากภาคร้ฐประมาณร้อยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 47 ขณะทีป่ระเทศทีพ่ัฒนาแล้ว เช่น เกาหล
ใด้ ญีข่เน สหรัฐอเมริกา ออสเดรเลีย มคี่าใขจ้่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยูท่ีร่้อยละ 4.03, 3.35, 2.79, และ 2.27 ต่อ

GDP ในปี 2555 ดามลําดับ

ขณะเดยวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมจีําบวบไม่เพียงพอต่อการล่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย วิจัย และบวัตกรรมไนระดับก้าวหน้า โดยใบปี 2556 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามี

จํานวน11 คนต่อประขากร 10,000 คบ ขึ้งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญจ่ะอยูท่ีร่ะดับ 20-30 คนต่อ

ประขากร 10,000 คน
2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างที[่นฐานยังคงมีปีญหาใบหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ

ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางนําและทางรางไดต้ามเป็าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบ้ริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การไหบ้ริการนําประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมภีาค และมแีหล่งนํ้าคบิไมเ่พียงพอ การใหบ้ริการ ICT ยังไมท่ี่'วถงกระจุกตัวอยูใ่นเมือง และมรีาคาค่อนข้าง

สูง ประสิทธิภาพการใข้พลังงานของประเทศมแีนวโน้มลดลงเลีกน้อยและยังคงเผชิญกับความเลี่ยงด้านความมั่นคงทั้งใน
ระยะลันและระยะยาว นอกจากบั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโบโลยและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ
ICT อยูไ่นระดับตํ่าและมขี้อจํากัดยังไมส่ามารถพัฒนาต่อยอดใบเชิงพาณิชยไ์ดอ้ย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากร
และการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกึ๋ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพบฐานยังขาดประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สิบทางปัญญา การทำธุรกรรมอํเลกีทรอนิกส์ การรักบาความปลอดภัย และข้อจํากัดต่อการ
ท้าธุรกิจใหมแ่ละการประกอบกิจการใบต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรูแ้ละพักบะเฉพาะด้าน

ทีต่รงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาบา ความรูด้้านเทคโนโลย และความรูใ้นการดําเนินธุรกิจ

ต่างประเทศ เป็นด้น

2.2 ด้านสังคม

2.2.1 โครงสร้างประขากรเปลี่ยนแปลงเข้ายูก่ารเป็นสังคมสูงวัย แตย่ังคงมปีัญหาทั้งใบเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประขากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่

(1) ประขากรวัยเด็กของไทยมจีํานวนคดลงอย่างรวดเรีว มพีัฒนาการไมส่มวัยและการ
ทั้งดรรภัในกลุ่มวัยรุ่นทีม่แีนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธรุวมลดลงจาก 6.3 คน ในช่วงปี 2507-2508 เป็น 1.62
คบ ในช่วงปี 2548-25558 และคาดว่าในปี 2583 จะลดลงเหลีอเพียง 1.3 คบ

(2) กําลังแรงงานมแีนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประขากรกลุ่มเจเนอ

เรขัน่ Y (Gen Y)* ขณะที่ผสิตภาพแรงงาบยังเพิ่มขึ้นข้า ขึ้งจะเป็นข้อจํากัดต่อการพัฒนาใบระยะต่อไป กําลังแรงงาน
ของไทยมจีําบวบ 38.9 ล้านคบใบช่วงปี 2555-2557 และเรมลดลงร้อยละ 0.1 ใบปี 2556 และร้อยละ 0.2 ในปี 2557
ขณะทีผ่ลิตภาพแรงงาบเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ต่อปไีนช่วง 10 ปีทีผ่่านมา (ปี 2548-2557) แตย่ังตํ่ากว่าประเทศเพื่อน
น้าบ เข่น มาเลเชิย 1 เท่าดัว และสิงคโปร์ 5 เท่าตัว และกําลังแรงงาบกว่าร้อยละ 65.1 มกีารสืกบาระดับมัธยมด้นและ



46

ตํ่ากว่า นอกจากบี้ กําลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชันวาย ขีง่มจํานวนร้อยละ 27 ของประขากรใบจ 2553 มลักษณะความ
เป็นปัจเจกสูง ไมใ่หค้วามสําคัญกันการมึครอ'บครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอา?พและอัตราการเจริญพันธรุวมของ
ประเทศในอนาคต

(3) กลุ่มผู้สูงอายวุัยกลางและวัยปลายมแีนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะห้อนถึงภาระค่าให้จ่ายค้าน

สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายจุํานวนมากอังมรีายไคไ้ม่เพียงหอในการอัง?พ ผูสู้งอายมุแีนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก
10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ใบจ 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ใบปี 2583 การเพิ่มขึ้นของผูสู้งอายวุัยกลาง
และวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใหจ้่ายในการดูแลทีเ่พิ่มสูงขึ้น แมผู้สู้งอายมุสี่วนร่วมในกําลังแรงงาบเพิ่มขึ้น แตม่รีายไค้
ไม่เพียงพอกับค่าให้จ่าย เบี้องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายใตห้ลักร้อยละ 78.5 ของรายไคท้ั้งหมดมาจากการ
เกื้อหนุนของบุตร

2.2.2 ครัวเร้อนไทยโดยเฉส์ยมขีนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปส์ยนแปลงมหีลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจร้ญพนัธุ้ทีล่ดลงส่งผลใหข้นาดครัวเร้อนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ในจ 2543 เหลือ 3 คบ ในปี
2556 โดยครัวเร้อบเดียว ครัวเร้อน 1 รุ่น และครัวเร้อบแหว่งกลางมกีารขยายคัวมากทีสุ่ดใบช่วงจ 2543-2556 ส่งผลให้

ความสัมพันธท์างลังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําใหค้รอบครัวเลี่ยงต่อการล่มสลาย
2.2.3 คบไทยอังมปีัญหาเ?งคุณภาพทั้งค้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคบไทยมี

อายคุาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายคุาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย จ 2557 เพศชาย 71.3 ปี เพศหญิง 78.2 จ แต่เสีย1ขีวตก่อน'วัย
อับควรจากโรคและการบาดเจํบ เบี้องจากโรคไม่ดีดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรกิตาม คนไทยใตร้ับโอกาสทางการดกีษา
สูงขึ้น จํานวนปกีารดกีษาเฉลี่ยของประขากรวัยแรงงานอายุ 15.59 จ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 2551-2556 มี
การดกีษาเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะทีคุ่ณภาพการดกีษาอยูใ่บระดับตํ่า สะท้อนไคจ้ากคะแนนผลสัมฤทธึ๋ทางการเรียนของนักเรียน
ขั้นพื้นฐาน (0-NET) ในปี 2556 มคี่าเฉลี่ยตํ่ากว่าร้อยละ 50 นอกจากบี้ คนไทยส่วนใหญม่ปีัญหาค้านคุณธรรมจริยธรรม

โดยผลการวจัยและการสํารวจต่างๆ พบว่าปัญหาสําคัญทีสุ่ด คอ ความขีอ่สัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็บว่า
ต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน

2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมแีนวโน้มลดลง แดอ่ังคงมคีวามเหลื่อมลํ้าของการกระจายรายไค้

สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9 ในจ 2556 แตค่วามยากจนอังกระอุกคัว
หนาแน่นใบภาคตะวันเฉยงเหนือและภาคเหนอ ขณะทีค่วามเหลื่อมลํ้าค้านรายไคม้แีนวโน้มดขีึ้นเลืกน้อย ค่าสัมประสิทธิ้
ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ค้านรายไคล้ดลงจาก 0.484 ใบปี 2554 เหลือ 0.465 ในปี 2556 อย่างไรกิตาม
ความแตกต่างของรายไคร้ะหว่างกลุ่มคนรวยทีสุ่ดกับกลุ่มคนจบทีสุ่ดแตกต่างกันถึง 34.9 เท่า ใบปี 2556 โดยกลุ่มคนรวย
ทีสุ่ดร้อยละ 10 ถึอครองรายไคสู้งถึงร้อยละ 36.8 ของรายไคท้ั้งหมด ขณะทีก่ลุ่มคนจบทีสุ่ดร้อยละ 10 ถึอครองรายไค้

เพียงร้อยละ 1.1 สาเหตพุื้นฐานทีส่ําคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจทีไ่มส่มดุล ส่งผลใหก้ารกระจายประโยขน่ของการพัฒนา
ไปอังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไมท่ั่วถึง* ประขากรทีเ่กิดช่วงปี 2546 - 2555
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2.2.5 ความเหลื่อมลํ้าระหว่างกลุ่มคบยังคงเป็นปัญหาสําคัญของสังคมไทย อับเนือ่งมาจาก
(1) ความเหลื่อมลํ้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกคัวอยูใ่บ

กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเอพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผูถ้ือครองที่ดินร้อยละ 20 มกีารถือครองที่ดินมาก
ที่สุด มสีัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มกีารถือครองที่ดินน้อยที่สุด 325.7 เท่า
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธึ๋ที่ดิน และการชาดประสิทรภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ

(2) เด็กยากจบยังเช้าไมถ่ึงการดิกษาขับ้พื้บฐาน ขณะทีโ่อกาสใบการเช้าถึงการดิกพาใบ
ระดับปริญญาตรยิังมคีวามแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประขากร ระหว่างเขตเมีอง-ขนบทและระหว่างภูรภาค มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปดิกพา โดยกลุ่มประขากรร้อยละ 10 ที่มฐีานะความเป็นอยู่ดิ
ที่สุด มโีอกาลเน้าถืงการดิกษาระดับปริญญาตรมิากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มฐีานะความเป็นอยูด่้อยที่สุด
ประมาณ 19.1 เท่า นักดิกพาในเขตเมืองมโีอกาสสูงกว่านักดิกพาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เท่า

(3) คุณภาพการใหบ้ริการสาธารณสุขยังคงมคีวามเหลื่อมลํ้ากันระหว่างภูรภาค โดยเอพาะ

การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขใบปี 2556 พบว่า
อัดราส่วนแพทยต์่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง 3.6 เท่า

(4) ความเหลื่อมลํ้าการเช้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้น จากการเช้าถึงการประกับตบตามมาตรา 50 ทีเ่พิ่มขึ้นจาก 1.29 ล้านคบ ในปี 2555 เป็น 2.471 ล้านคบ
ในจ 2557 ทําใหแ้รงงาบในระบบมสีัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 42.4 ใบปี 2557 อย่างไรกต็าม แรงงาบในระบบไดร้ับ
ค่าจ้างเฉลื่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เท่า ใบจ 2556

(5) ความเหลื่อมลํ้าด้านกระบวนการยุดิธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เน้าใจกฎหมาย เข้าไมถ่ึง

กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงาบใบกระบวบการยุติธรรมขาดการบูรณาการใบการทํางาน นอกจากบี้ ผู้มรีายไดน้้อย

มักไมไ่ดร้ับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดจิากการทีไ่ม่สามารถรับภาระค่าใชจ้่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้

ระยะเวลายาวบาน
2.2.6 คนไทยมคีวามมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการทีค่นไทยกว่าร้อยละ 99.9 ไดร้ับความคุ้มครอง

ทางด้านสุขภาพ โดยอยูภ่ายใตร้ะบบประกับสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8 ระบบประกับสังคมร้อยละ 16.7 และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลน้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 ขณะที่ กลุ่มผูด้้อยโอกาสมหีลักประกับทางรายไดม้ั่นคงขึ้น
และมคีวามครอบคลุมมากขึ้น โดยใบปี 2558 ผูสู้งอายไุดร้ับการสงเคราะห้เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วง

อายุ 8.3 ล้านคน จากผูสู้งอายุทั้งประเทศ 10.4 ล้านคน ส่วนผูพ้ิการไดร้ับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น 800 บาท ครอบคลุมผู้

พิการร้อยละ 89.5 และรัฐใหเ้งินอุดหนุนแกเ่ด็กด้อยโอกาสทีอ่ยูไ่นครอบครัวยากจนใหไ้ดร้ับการเลี้ยงดูที่มคีุณภาพภายใต้

โครงการอุดหนุนเพิ่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรกต็าม สวัสดิการด้านทีอ่ยูอ่าคัยยังไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้มรีายไดน้้อยและ
ผูย้ากไร้ แมว้่ารัฐจัดสวัสดิการด้านทีอ่ยู่อาคัยภายใตโ้ครงการต่างๆ แตป่ัจจุบันกลุ่มผู้มรีายไดน้้อยและรายไดป้านกลางยัง

ไมม่กีรรมสิทธีไ้นทีอ่ยู่อาศัยถึง 4,544,926 ครัวเรอิบ อย่างไรกต็าม รัฐเรื่มใหค้วามสําคัญกับการพัฒนาทีอ่ยู่อาศัยแก่

ผูสู้งอายโุดยเฉพาะผู้ที่มรีายไดน้้อยและผูย้ากไร้
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2.2.7 วัฒนธรรมอันดงีามของไทยเริ่มเพี่อมถอยและสังคมไทยมแีนวโน้มเป็นสังคมพหวุัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การใหคุ้ณค่ากับความสบุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเริอ่งวินัย มคีวามเทินแกต่ัว ไมรู่้จักเสียสละ
ไม่เอื้อเฟ้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผดชอบ บอกจากบีย้ังมแีนวโน้มการเป็นสังคมพหวุัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของ
แรงงานต่างชาตทิีก่่อใหเ้กิดการนําเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมห้องถิ่น

2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมแีนวโน้มที่ดขีึ้น ชุมชนสามารถแกัฟ้ญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนตัวยตบเองไตัดขีึ้น โดยมกีระบวบการจัดทําแผนชุมขบทีค่รอบคลุมทุกพื้นที่ และบรุณาการเป็นแผน
ตําบลเพี่อเขึ้อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น แผนพัฒนาอําเภอและแผนพัฒนาจังหวัดเพี่อใหไ้ด้รับการ
สนับสบุนทั้งใบด้านองค์ความรูแ้ละงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มกีารรวมกลุ่มทํากิจกรรมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อมและเขึ้อมโยงเป็นเครอข่ายเพี่มขึ้นจาก 142,632 แห่งใบปี 2555 เป็น 152,377 แห่ง ไน

จ 2556 ส่วนใหญเ่ป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ 32.51 ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ 26.77
2.2.9 ความไม่ยอมรับใบความคดเทิบที่แตกต่างกับส่งผลให้เกิดความขัดแย้งใบสังคม ในช่วง

ระยะเวลากว่า 10 ปีทีผ่่านมา ความขัดแย้งในเซิงความคิดเทินทางการเมอีงของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น นําไปสู่

ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอัอม
2.3 ต้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาตสิ่วนใหญถู่กนําไปใข้ใบการพัฒนาจําบวบมาก ก่อให้เกิดความเพี่อมโทรม

อย่างต่อเนื่องและเกิดปญีหาความขัคแย้งใบการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาตมิากขึ้น
(1) พื้นทีป่่าไม้ลดลง เนื่องจากจํานวนประขากรที่เพีม่มากขึ้น ทําใหค้วามต้องการใชท้ี่ดินเพี่อ

การผสิตทางการเกษตร การอยู่อาตัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย พื้นทีป่่าไม้จึงถูกบุกรุก
ทําลายมากขึ้น โดยพื้นทีป่่าไมล้ดลงจาก 171.02 ล้านไร่ หรอร้อยละ 53.33 ของพื้นทีท่ั้งหมดของประเทศในจ 2504 เป็น

102 ล้านไร่ หริอคิดเป็นร้อยละ 31.6 ในจ 2556
(2) ทรัพยากรดิบเพี่อมโทรม ทําใหค้วามหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและ

ที่ดินมีปีญหาความเพี่อมโทรมของดิบจากการใชป้ระโยชน์ทีไ่มถู่กต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเพี่อมคุณภาพ การ
ชะล้างพังทลายของดิบ นอกจากบี้ ยังมีป็ญหาพื้นที่สูงขันหรอิพื้นทีภู่เขา ขึ้งมีช้อจํากัดในการนําไปใชป้ระโยชน์ การใช้

ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไมม่ปีระสิทธิภาพและขาดการบรุณาการของหน่วยงานทีเ่กียวช้อง การบริหารจัดการที่ดินมี

ป้ญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธกิารถึอครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยูภ่ายใตภ้าวะถูก
คุกคาม โดยมสีาเหคมุาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไมอ้ย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายผื่งถูกทําลายและมกีารเปลี่ยนสภาพไปใชป้ระโยชน์อื่นๆ
จํานวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายล่ง โดยเฉพาะการทํานากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทําใหพ้ื้นทีป่่าขาย
เลนลดลงจากปี 2504 ที่มพีื้นทีป่่าชายเลนกว่า 2.3 ล้านไร่ เหลอเพัยง 1.5 ล้านไร่ ใบปี 2552 คิดเป็นการลดลงร้อยละ

34.8 ทําใหร้ัฐเริ่มมีนโยบายปกฟ้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไมอ่นุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแตจ่ 2534 และ
ห้ามการใชป้ระโยชน์อื่นๆ อย่างไรกต็าม ไนระหว่างปี 2549-2554 พบว่า ป่าขายเลนมสีภาพดิขึ้น ในจ 2554 ผลผสิต

ประมงทะเลมปีริมาณเพียง 1.61 ล้านตัน ลดลงจากปี 2549 ที่มืปริมาณ 2.42 ล้านตัน ในขณะทีพ่ื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า

ชายล่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์นํ้าทีเ่พิ่มมากขึ้น
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(4) การผลิตพลังงาบในประIทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แคป่ระสิทธิภาพการใช้

พลังงานดขีึ้น ความต้องการใชพ้ลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด 30 ปีทีผ่่านบาแต่การผลิตพลังงานเช้งพาณิชย์เพิ่อการ
บริโภคภายโนประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ทําใหต้้องนําเช้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในจ 2555 ต้องนําเช้า

เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 อยูท่ึ๋ระดับ 1.08 ล้านบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามบัดิบต่อวับ คัดเป็นร้อยละ 54 ชองความต้องการใชใ้บจ
2555 และคัดเป็นร้อยละ 12.5 ของ GDP โคยนํ้ามันดิบมกีารบ้าเช้าสูงทีสุ่ดคัดเป็นร้อยละ 76 ของกําารนเช้าพลังงาน
ทั้งหมด ขณะทีก่ารใชพ้ลังงาบเช้งพาณิชย์ขั้นต้นในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 อยูท่ีร่ะดับ 1.981 พับบาร์เรลเทียบเท่า
นํ้ามันดิบต่อวับ ทั้งบี้ ประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานของประเทศไทยมแีนวโบบ้ดขีึ้น โดยมอีัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้

พลังงาบต1ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยใบปี 2555 การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ 1 ขณะที่มกีารใชพ้ลังงานเพิ่มขึ้น
เพียงร้อยละ 0.6

(5) ทรัพยากรบํ้าอังมีส่วนทีไ่ม่สามารถจัดสรรไต้ตามความต้องการ ประเทศไทย

ประกอบด้วย 25 ลุ่ม,นาหลัก นํ้าท่าตามธรรมชาตมิปีริมาณรวม 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บ

กักบ้าใบประเทศมคีวามจคุัดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณนํ้าท่าธรรมชาติ มแีอ่งบํ้าบาดาลทั้งหมด 27 แอ่งบํ้าบาดาล
มปีริมาณการกักเก็บในขั้นบํ้าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มศีักยภาพทีจ่ะพัฒนาขึ้นมาใชไ้ต้ โดยไม่

กระทบต่อปริมาณนํ้าบาดาลหมอียูไ่ตร้วมปลีะ 68,200 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรกด็าม การพัฒนานํ้าบาดาลขึ้นมาใช้ มี

ข้อจํากัดใบเรึ๋องขงความคุ้มทุน เบึ๋องจากมคี่าใชจ้่ายในการสูบบํ้า และการดําเนิบการสํารวจสูง ขณะทีภ่าพรวมความ
ต้องการใชบ้ํ้าใบประเทศ ใบปี 2557 มจีํานวนประมาณ 151,750 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยทีศ่ักยภาพของการเช้าถึงแหล่ง

บํ้าของภาคส่วนต่างๆ มจีําบวบ 102,140 ล้านลูกบาศก์ เมตร และยังไมส่ามารถจัดสรรบี้าตามความต้องการไต้อีก

ประมาณ 49,610 ล้านลูกบาศก์๓ตร

2.3.2 ปญีหาสิงแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง

(1) ปีญหาขยะมูลฝอยยังไมไ่ต้รับการแก้ไขอย่างมปีระสิทธิภาพ แนวโบม้อัตราการเกิดขยะ

มูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วับ ใบปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ใบจ 2557
สถานทีก่ําจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวัขาการมเีพียงร้อยละ 19 และมกีารนํามูลฝอยกลับไปใชป้ระโยชน์เพียงร้อยละ 18
ท่าใหม้ปีริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง 19.9 ล้านดัน ใบปี 2556 ของเสิยอันตราย ใบปี 2557 มปีระมาณ 2.69
ล้านดับ โดยขยะอเีล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี เบี้องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการ

ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลใหใ้นอนาคตอาจต้องประสบปีญหาการกําจัดขากของเสียเหล่าบี้ หากภาครัฐไมม่มีาตรการ
หริอมกีฎหมายควบคุมการรไิชเคัลขยะอย่างครบวงจร ขณะทีก่ารจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ

จัดการไตป้ระมาณร้อยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมกีารบ้าของเสียอันตรายกลับมาใชป้ระโยชนใ์หมม่ากขึ้น แตย่ังพบ

การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมใบหลายพื้นทีอ่ย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการกําจัดสูง
(2) มลพิษหางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มืแนวโบ้มดขีึ้น ใบปี 2557 พบสาร

มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานใบหลายทิ้นทีข่องประเทศ และที่เป็นปิญหาสําคัญไต้แกฝุ่นละออง กําข'โอ'โขน และ

สารอีนหริย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีทิ้นทีว่ิกฤตใินเขตพี้นทีม่าบตาทุด จังหวัดระยอง ทีย่ังคงประสบปิญหาสารอีนทริย์

ระเหยง่าย ใบขณะที่ทิ้บที่อึ่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานเีชียงใหม่ ขอบแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แตส่่วนใหญม่ี

ปริมาณลดลงจากปีทีผ่่านมา ขึ้งไตร้ับผลดจีากการปรับปรุงมาตรฐานนํ้ามนัเขึอ้เพลิงเมื่อต้บปี 2557 ทั้งบี้ ในพี้นที่
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กรุงเทพมหานคร การที่ปิญหาปุบละอองและเบนชีบมปีริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการ
ปรับปรุงมาตรฐานนํ้ามนัเขึอ้เพลิงจาก EURO 3 เป็น EURO 4 ตั้งแตป่ี 2555 และการปรับปรุงระบบขนส่ง?ทธารพะและ
ทางจักรยาบ การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดําอย่างไรกต็าม ปีญหามลพิษทางอากาศในพนทีม่าจากสาเหตหุลักคอ
ปริมาณรถยนต์จ้านวนมากส่าหรับมลพิษจากหมอกควัน ใบพิ่นทีภ่าคเหนิอตอนบน พบว่าสถานการณ์ดิขึ้นเป็นลําดับโดย

ความร่วมมอนละการทํางาบระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประขาขนดขึ้น
(3) คุณภาพนํ้าทีอ่ยูใ่บเกณ*ต์คีมแีนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพบํ้าใบขว่ง 10 ปีทีผ่่านมา

(พ.ศ. 2548-2557) มแีนวโน้มเสึ๋อมโทรมลง โดยแหล่งบํ้าทีอ่ยูไ่นเกณทํดมิแีนวโน้มลดลงส่วนแหล่ง,นาทีอ่ยูใ่นเกณทพํอใช้

และเสึ่อมโทรมมแีนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตสุําคัญมาจากการซะหน้าดินที่มปีุยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และ
การระบายบํ้าเสียจากชุมขน ระบบบําบัด,นาเสียรวมของชุมขน มจีํานวนไมเ่พยิงพอต่อการบําบัดนํ้าเสิยพิเ่พิ่มขึ้นตามการ
ขยายตัวและการเจริญเดิบโตของชุมขน โดยปีจจบุัน มปีริมาณบํ้าเสียจากชุมชน 10.3 ล้านลูกบาศก์ เมตรต่อวัน ขณะท

ระบบบําบัดน้าเสียรองรับนํ้าเสียทีเ่กิดขึ้นไคเ้ทียงร้อยละ 31
(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แคอ่ัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมแีนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนึอ่ง ตามปริมาณความต้องการใข้หลังงานทีเ่พิ่มขึ้นตามการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงาบแห่งขาติฉบับที่ 2 การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุ

ว่าประเทศไทยมกีารปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใบปี 2533 ปริมาณ 229.08 ล้านดับคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่ม
เป็น 265.9 ล้านดันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2547 โดยปริมาณการปล่อยก่๊าซเรือนกระจกมแีนวโน้มเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.3 ต่อปี อย่างไรกต็าม อัตราการเดิบโตลดลงใบช่วง 5 ปีทีผ่่านมา ทั้งนี้เนึอ่งมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือน

กระจกต่างๆ ที่มกีารดําเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคฟ้าไม้และการใช้

ประโยขน์ทีด่ินมแีนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 1.1 จึงส่งผลใหภ้าคดังกล่าว1.ป็นภาคที่มีความสําคัญมากในการเพิ่มการดูด
กลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ

2.3.3 ภัยพิบัตทิางธรรมชาตโิดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมคีวามรุนแรงมากขึ้น
ล่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวัถกีารดารงชีวิตของคนใหย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาดภัย และดินถล่ม สร้างความ

เสียหายนับเป็นยลูค่ากว่าหมึ๋บล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัดทิางธรรมขาติ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมแีนวโน้มและความลีม่ากขึ้น ขึ้งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถกีารดํารงชีวิตของคบ

ไทยเป็นประจําทุกปใีนมิติของจํานวนประขากรเลี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมขาติทีส่่งผลกระทบต่อประซากรเป็บ

จํานวนมากกว่าภัยประ๓ทอื่นๆ ใบขณะที่บําท่วมเป็นภัยธรรมซาติที่ล่งผลใหป้ระเทศไทยถูกจัดอยูใ่นลําดับประเทศที่มี
ความเลี่ยงต้นๆ ของโลก

2.4 ค้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประลิทธภาพกลไกการพัฒนา

2.4.1 ค้านธรรมาภบาล
(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องธรรมาภบิาลอย่างเร่งต่วนจากการประเมิน

ผ่านดัขนคิวามอยูเ่ย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ขึ้ว่า ลังคมไทยโนภาพรวมมคีวามอยูเ่ย็นเป็นสุขร่วมกันอยูใ่บระดับปาน

กลางใบปี 2556 แต่องค์ประกอบค้านสังคมประขา!เปไตยที่มธีรรมาภบาลอยูใ่นระดับทีต่้องเร่งแกัIข สถานการณ์ดังกล่าว

ถีอเป็นความจําเป็นของประเทศไทยทีจ่ะต้องใหค้วามสําคัญกับเรื่องธรรมาภบิาลอย่างเร่งด่วน เนึอ่งจากสถานการณ์วิกฤต

1
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คุณธรรม จริยธรรมและธรรมากบิาลของลังคมไทยหลักธรรมากบิาล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวิ่าด้วยการสร้าง

ระบบบริหารกิจการบ้านเมอีงและลังคมที่ติ พ.ค. 2552 มอีย่างน้อย 6 ประการกอ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม
(3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมสี่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ (6) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ไดม้กีารสะสมตัว

และลุกลามสูทุ่กภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมอีงทั้งระตับชาติและระตับท้องลี่นทีม่กีารขึ้อสทิธ ขายเสียง มกีารทุจริตเพื่อไท้

ไดร้ับการเลอกตั้ง มผีลประโยชน์ส่วนตบทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงาบภาครัฐ มรีะบบการบริหารงาบทีไ่มเ่ป็น

ธรรมาภบาล มกีารใชอ้ํานาจหน้าทีโ่ดยมชีอบ หาผลประโยชน1ทต้บเองและพวกท้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมกีารร่วมมีอกับ
นักการเมอีงและข้าราชการ กระทําการทุจริตเพื่อให1้ดง้านจากภาครัฐ ปีตงานอย่างรวดเร็ว ผูกชาดทางธุรกิจ หลกเลียง
ภาร ขาดความรับผิดขอบต่อผูบ้ริโภค ภาคประชาชนมแีนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองไดร้ับประโยชน์มากจี้น
สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤตผิิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีบีญหาการบริหารจัดการทรัพย์สิบของส่วนรวม
ขาดความโปร่งใส ปล่อยใหค้นบางกลุ่มใชศ้าสนาเป็นเครื่องมีอแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลขบหลายส์านกัวางตัวไม่เป็น

กลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อด้านการทุจริตหรอิปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจ

การเมอีงจบไมส่ามารถรักบาจริยธรรมหรอิจรรยาบรรณของวิชาชพได้

(2) ภาคเอกชนมกีารประเมินหลักบรรษัทกบิาล ตั้งแตป่ี 2544 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors ะ IOD) ไดส้ํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนี้อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มธีรรมากบิาลมคีะแนนเฉลียอยูท่ี่ 72% ใบปี 2557
ถอว่าอยูใ่บระด้บตเิมีอเทียบกับปี 2545 ที่มคีะแนนเฉลี่ยอยูท่ี่ 52% และมคีะแนนเฉลี่ยลดลงเมึ๋อเทียบกับ
ปี 2554 ที่มคีะแนนเฉลี่ยอยูท่ี่ 77% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ใหค้วามสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการทีต่ิเพื่อโอกาสใบการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแกผู่ล้งทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสูก่ารยอมรับ

ในระดับสากล
2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ

(1) การบริหารจัดการภาครัฐมกีารปรับปรุงตามยุคลนัย พระราชบัญญัตริะเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน ท.ศ. 2534 ไดจ้ัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง

บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องลี่นทีใ่ชห้ลักการกระจายอํานาจทีส่่วนกลางไดม้อบอํานาจระตับ

หนึ๋งใหป้ระชาชนในท้องลีน่ไปดําเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยทีไ่มข่ัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนีอ้ยู่

ในการควบคุมและบริหารงาบของคณะรัฐมนตริ ชื่งมหีน้าทีร่ับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิบ รวมไปกิงการกําหนด

นโยบายเพื่อใหข้้าราชการนําไปปฏิบัติ ทั้งนีก้ารปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใบโครงสร้างชอง

หน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มกีารกําหนดส่วนราชการไว้เป็น 20
กระทรวง และส่วนราชการไมล่ังกัดสํานักนายกรัฐมนตริ กระทรวง หริอทบวง

(2) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายด้านแตย่ังมีบีญหาทีต่้องนกไขการกระจายอํานาจ

ให้แก่ อปท. ในระยะทีผ่่านมาไดด้ําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมบุญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ 2550
และตามแผนการกระจายอํานาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนท้องลี่บ และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอบการกระจายอํานาจ

ใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนท้องทบฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 บอกจากบั้น มกีารใชง้บประมาณเป็นตัวกระคุ้นใหเ้กิดการถ่าย

โอนภารกิจ หน้าที่และเพื่มรายไดใ้บการดําเนินงาบของ อปท. โดยใบปงีบประมาณ พ.ศ. 2543 ลัดส่วนของรายไดข้อง
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ท้องถิ่นต่อรายไดร้ัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 13.31 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25.17 โนปงีบประมาณ 2550 และร้อยละ 28.21 ใน
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 มกีารถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ อปห.
ฉบับที่ 1 จํานวน185 ภารกิจจากภารกิจทีจ่ะดอ้งถ่ายโอน 245 ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฎิบ้ตการๆ อบับที่
2 จําบวบ 75 งาบ/กิจกรรม จาก 114 งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน9.850 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 1,378 คบ บุคลากรทางการสิกษ'า 5,295 คบ ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุฃซืง่
ประจําอยูท่ีส่ถานอนามัย จํานวน79 คน และลูกจ้างประจํา3,098 คบ อย่างไรกต็ามยังมีปีญหาที่ด้องการการแลI้ข เซ่น
การทับข้อนของอํานาจหน้าทีแ่ละเขตพี๋นทีร่ะหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหริองค์การบริหารส่วนตําบล

ทําใหก้ารจัดบริการสาธารณะให้กับประขาขนยังขาดความสมดุล ปัญหาการขึ้อเสียง ทําใหก้ารเสิอกตั้งระดับท้องถิ่นขาด
ความขอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายไดข้อง อปท. ข้งรายไดท้ีท่้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมสีัดส่วนเพียงร้อยละ

9.90 ของรายไดร้ัฐบาลในปงีบประมาณ พ.ศ. 2549 และเพมเป็นร้อยละ 10.65 ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 ท้องถิ่น
จําเป็นต้องที่งพาเงนอุดหบุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 38.52 และร้อยละ 39.46 ตามลําดับส่งผลให้ อปท. ในพนที่ที่มี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เซ่น การเป็นแหล่งทีต่ั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพเีศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มซีื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมีองและการเพิ่มขึ้น
ของประขากรแฝงและแรงงานต่างด้าวไดอ้ย่างมขีอบเขตจ้ากัด

-
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2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ไทยกําลังประสบปัญหาการทุจริตเข้งนโยบายและผลประโยชน์ทับข้อนเปบ็อย่างมาก

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอสิตที่มรีูปแบบการทุจริตจัดขึ้อจัดจ้าง รับสินบน ซื่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมคีวามจับช้อนไมม่ากเท่ากับการทุจรคิคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมคีวามเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญท่ีสู่งเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเข้งบโยบาย

และผลประโยชน์ทับข้อนซื่งเป็นรูปแบบใหมท่ีเ่กิดมากขึ้นในช่วงทีร่ัฐเข้ามามบีทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา

ประโยชน์จากธุรกิจใบโลกสมัยใหม่ มคีวามจับช้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเขง้นโยบาย

ลประโยชน์ทับช้อนเป็นอย่างมาก ไมว่่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรอิภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ทีอ่อกมา รวมตั้งและผ

กฎหมายเกึ่ยวล้บการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไมส่ามารถทีจ่ะเข้าไปแลไ้ขปัญหาเหล่าบึ้ไดั ดังปรากฎ

ตามดัชนภีาพลักษณ์ คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index ะ CPI) พ.ศ. 2557 ขององค์กรเพิ่อความโปร่งใส

นานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูอ่ันดับที่ 85 จากการจัดอันดับตั้งหมด 175
ประเทศทั่วโลก จะเห็บไดว้่าประเทศไทยมคีะแนนสิขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี 2556 ทีไ่ด้ 35 คะแนน อยู่อันดับ 102 โดยเมื่อ
เทียบกับประเทศในกลุ่มอาเข้ยน พบว่า ประเทศไทยมคีะแนนเท่ากับประเทศพีลิปปิบส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงลง 84
คะแนน และมาเลเข้ยได้ 52 คะแบบ (คะแนนมากหมายถึงมคีอร์รัปชั่นน้อย)
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3 บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอบาศคประเทศไทย

3.1 บริบทภายใน

3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยใบกรณฐีาน
ภายใต้สมมติฐาน (1) แบวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ใบช่วง

เเผบพัฒนาๆ ฉบับที 12 และร้อยละ 4.2 โบช่วงแผนพัฒนาๆ ฉบับที 13 (2) การลงทุนภาศรัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4 (3)

ราคาน้ามันเฉลี่ย 70-90 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาๆ ฉบับที 12 และเฉลี่ย 80-100 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์เรลใบช่วงแผนพัฒนาๆ ฉบับที 13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตร
ทดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.0 และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.0 (5)

การลงทุบภาคเอกขนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 และ (6) กําลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.7 ในช่วง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที 12 และ 13 ตามลําตับภายใตส้มมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยใบช่วง 10 ปขี้างหน้ามแีนวโน้มทจีะ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3-4.3โดยมคี่ากลางของการประมาณการร้อยละ 3.8 ซึ่งทําไห้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับ

ฐานะขึ้นเปีนประเทศ รายไตสู้งในช่วงปี 2571 (ใบกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.3 - 2574) (โนกรณเีศรษฐกิจ

ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3) การขยายตัวในกรณฐีานตังกล่าวทําใหเ้ศรษฐกิจไทยมคีวามเลี่ยงทจีะตกอยูภ่ายใต้กับตัก

ประเทศรายไตป้านกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค่ามีงถงึเงึ๋อบไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (1) การลดลงของกําลังแรงงานที
จะหดตัวเร่งขึ้นเปีนเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ใบช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที 14 ซึ่งจะเป็นปิจจยัถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาก
ขึ้น (2) ข้ดความสามารถต้านการติดต้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเปีบลี่งจา้เปีบใบการยกระดับฐานะประเทศเข้าสูก่าร
เปีบประเทศรายไตสู้งจะลดลงตามการเทีมขึ้นของสัดส่วนของประขากรผูสู้งอายุ (3) จ้านวนประขากรรวมจะเริ่มลดลงใบ

ปี 2570 ซึ่งล่งผลใหอุ้ปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการใบประเทศขยายตัวข้าลง (4) การเพิ่มขึ้นของขีด

ความสามารถในการแช่งขับของประเทศต่างๆ ทกีารปรับตัวเข้าสูส่ังคมผูสู้งอายขุ้าทว่าไทย (5) ภาระการัใขจ้่ายเพื่อดูแล
ผูสู้งอายเุพิ่มขึ้นท้าใหก้ารจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระตับฐานะการพัฒนาประเทศมขี้อจ้ากัดมาก

ขึ้น (6) เกณทร์ายไดข้ั้นต4าลําหรับการเป็นประเทศรายไตข้ั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 100-200 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ

คนต่อปตีามการเพิ่มขึ้นของรายไต้และมาตรฐานการครองขีพของประเทศลําต้ญๆ เงึ๋อบไขตังกล่าวทําใหป้ระเทศไทยมี

ความสุ่มเสี่ยงทจีะไมส่ามารถหารายไตท้ีเพียงพอในการทจีะท้าใหค้นไทยไตร้ับการพัฒนาอย่างเต้มตักยภาพ มคีวาม

ภาคภูมิ มีเกยิรติและตักดศรใีบประขาคมภูมิภาคและใบเวทโีลก

3.1.2 การเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ
การเข้าสู่สังคมผูสู้งอายขุองประเทศไทยส่งผลใหอ้ัตราการพื่งพงีของประขากรวัยแรงงาบต้อง

แบกรับการดูแลผูสู้งอายเุพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2553 มปีระขากรวัยแรงงาน 5 คนทมีศีักยภาพแบกรับผูสู้งอายุ 1 คน และ

คาดการณ์'ว่า,ในปี 2583 จะเหลอประชากรวัยแรงงาบเพียง 1.7 คบแบกรับผูสู้งอายุ 1 คน การขาดแคลนกําลังแรงงานท้า

ใหต้้องน้าเข้าแรงงาบไรท้ักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งล่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในต้านการยกระตับรายไตแ้ละ
ทักษะฉมีอแรงงานจะข้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นข้า ปิญหาการต้ามมุษย่ และการขาดการคุ้มครองทาง

สังคมขั้นพี้บฐานทจีําเป็น ซึ่งจะเป็นปีญหาต่อเนื่องทสี่งผลต่อคุณภาพขีวัตของคนไทย อาที อาชญากรรม โรคระบาด และ

ภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรกต็าม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาลนิต้าและบริการ ธุรกิจบริการที
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เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายทุี่เทิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบีอ้งต้น สศข. จะคํานวณใหม่อีกครั้งเมี่อการปรับปรุงฐานข้อมูลใน
แบบจําลองเสร็จสมมูรณ์เกณฑข์ั้นคําในปี 2546 ขึ้งอยูท่ี่ 12,745 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อจ

3.1.3 ความเหลื่อมลํ้า
ความเหลื่อมลํ้าเป็นปัญหาส์าตญัใบสังคมไทยทั้งความเหลื่อมลื่เาด้านรายได้ โอกาสการเข้าถีง

บริการภาครัฐและการเข้าถีงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายไดแ้ละผลประโยขบ์ของการพัฒนาไป
ยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นทีแ่ละบางสาขาการผลิตไมท่ั่วถีงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญต่กอยูใ่นกลุ่มที่มโือกาส
และรายไดสู้ง ทำใหส้ัดส่วนรายไดร้ะหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ 10 ของประชากร ม
ความแตกต่างกันลง 34.9 เท่า ในป็ 2556 บอกจากบีค้วามเหลื่อมล้ายังส่งผลใหเ้กิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปีญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถงีบริการการสืกษาและสาธารณสุขที่มืคุณภาพอย่างเท่าเทิยม การแย่งชิง

ทรัพยากร การรับ!ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด

3.1.4 ความเป็นเมือง

การเปลี่ยนแปลงพื้นทีช่นบทไปสู่ความเป็นเมืองมืแนวโน้มเทิ่มขึ้นเทิ่อลดความแอยัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก ยับเป็นการกระจายความเจริญสูพ่ื้นทีน่ั้นๆ จึงจําเป็นที่จะตัองมืการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพี่อรองรับการเติบโตชองเมือง การใชป้ระโยชน์ของทรัพยากรห้องลื่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสูภ่าคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจบการแสวงหาเทคโนโลยใีหม่ๆ ทีจ่ะช่วยลดผลกระทบต่อลื่งแวดล้อม ขึ้ง
จะส่งผลต่อการลดลงและความเลื่อมโทรมของทรัพยากรห้องลื่น การลดลงของแรงงาบในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการ
บริหารจัดการขยะทั้งขยะทุมซนและอุตสาหกรรม ทั้งบี้ การเทิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นทีอ่าจส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงชองวิถชีิริตและวัฒนธรรมห้องลื่น อย่างไรกต็าม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มืขนาดใหญข่ึ้นเพี่อ
ตอบสนองความตัองการคนในเมืองทีม่ากขึ้น จะล่งผลใหเ้กิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมืตันทุบตาลง และการ
ลงทุนใบระบบสาธารญปโภคจะมืความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากบี้ ความต้องการแรงงาบทีม่ากขึ้นจะมืส่วนเอื้อหรือทําให้

จำเป็นต้องมกีารจัดตั้งสถาบันการสืกษาในพื้นทีเ่พี่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการทีม่จีํานวนมาก

3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ
(1) ร์างรัฐธรรมมูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภบําลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมมูญแห่งราชอาณาจักรไทย ห.ศ. 2558 มืมาตราส่าค้ญๆ ทีจ่ะ

ช่วยสนับสทุบใหก้ารบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา 69 หน่วยงานของรัฐ
องค์การเอกชน หรือองค์กรใดทีด่ําเน้นกิจกรรมโดยใชเ้งินแผ่นติน มหีน้าทีต่้องเปิดเผยข้อมูลเกยวกับการดําเน้นการ

ตังกล่าวต่อสาธารณะ เพี่อใหพ้ลเมืองไดต้ิดตามและตรวจสอบมาตรา 82 รัฐต้องดําเน้นการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง

รัฐ และต้องจัดระบบงาบราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ใหเ้ป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพี่อลด

ความเหลื่อมลํ้าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยํ่'งยีน กระจายอํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหน้าที่ และขอบเขตความ

รับผดชอบทีข่ัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนมูมภืาค และส่วนห้องลื่น รวมทั้งมืกลไกปัองกันและขจัดการทุจริตและ

ประพฤตมิืชอบที่มปืระสิทธิภาพทั้งใบภาครัฐและภาคเอกชน ๆลๆ มาตรา 89 รัฐต้องดําเน้นนโยบายการเงิน การคลัง

และงบประมาณภาครัฐ โดยยีดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยีนทางการคลัง และการใชจ้่ายเงินแผ่นตน อย่างคุ้มค่า จัด
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ใหม้รีะบบการเงินการคลังเพี่อสังคม มรีะบบภาษอีากรที่มีความเป็นธรรม มปีระสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ประขาซบ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

(2) ภาคประชาสังคมใหค้วามสําคัญกับการบรทิารจัดการของภาครัฐสถาบันหางสังคม อาทิ

มูลนํธิ สถาบันการสืกษา หน่วยงาบวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องทีเ่กี่ยวกับการบริหาร

จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการ
คอร์รัปชั่นขนาดใทญแ่ละคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจเพี่อรายงานข้อ

ค้นพบและข้อเสนอแนะสูส่าธารณะ เป็นแรงกดดับใหผู้้มอีํานาจภาครัฐทันมาพัจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ
และกลไกการท้างานต่างๆ ใหเ้หมาะสมมากขึ้น

3.2 บริบทภายบอก
3.2.1 การเข้าสู่สังคมผูสู้งอายขุองโลก

องค์การสหประชาชาตปิระเมีนสถานการณว่าในข่วงปี 2544-2643 (ค.ศ. 2001-2100) จะเป็น

ศตวรรษแห่งผูสู้งอายุ หมายถงการมปีระชากรอายุ 60 ปีขึ้บไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประซากรรวมทั่วโลก โดยประเทศ

ทีพ่ัฒนาแล้วจะใชร้ะยะเวลาทีค่่อนข้างยาวนาบในการเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุเช่น ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป ขณะทีก่ลุ่มประเทศ

กําลังพัฒบวจะมรีะยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสันกว่า สะท้อนถ็งระยะเวลาในการเตรียม

ความพร้อมเพี่อรองรับสังคมผูสู้งอายทุี่สั้บกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผูสู้งอายจุะส่งผลใหม้ี

การขาดแคลนแรงงานใบประเทศ และมกีารเคลีอ่นย้ายแรงงาบต่างด้าวมากขึ้น บอกจากนี้ มคีวามต้องการสินค้าและ

บริการที่เหมาะกับผูสู้งอายมุากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากสําหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้าน

การค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ทีพ่ักอาคัย การใหบ้ริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทย

ในการไปทํางานในประเทศทีพ่ัฒนาแล้ว

3.2.2 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยแีละนวัตกรรมทีร่วดเร็ว

การปรับเปลี่ยนทีร่วดเร็วด้านเทคโนโลยแีละบวัตกรรมส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

การผสิตและการค้าที่มกีารใชเ้ทคโนโลยมีาช่วยในการเพี่มประสิทธิภาพการผลต การพาณิชย์รเลกทรอนิกส์กลายมาเป็น

รูปแบบการค้าที่มบีทบาทมากขึ้น มกีารยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโบม้ตไปสู่การใชเ้ทคโนโลยทีีผ่สมผสานระหว่าง

Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรื ยกว่า Internet of Things (เทคโนโลยี

อนเตอร์เบ็ดที่เขึ้อมอุปกรณ์และ เครื่องมีอต่างๆ เช่น โทรคัพทม้ีอถอรถยนต์ ด้เยนึ โทรทัศน์ และอีน่ๆ เข้าไวด้้วยกัน) เพี่อ
ผลิตสินค้าตามความต้องการของผูบ้ริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตทีป่รับตัวตามการเปลี่ยนแปลงชอง

เทคโนโลยIีม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท้าใหค้วามลามารถในการแช่งข้นลดลง

3.2.3 ความเขึ้อมโยงกับเศรษฐกิจใบระดับภูมิภาคและระดับโลกทีสู่งขึ้น
(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพี่อบบ้านมกีารพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพั เศษภายในประเทศ ขึ้งจะมผีลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจน

การปรับเปลี่ยนกฎ ระเนยบ กติกา ด้านการค้าการลงทุบทีมุ่่งเน้นใหค้วามสําคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิงแวดล้อมมากขึ้น



56

(2) การเปิดเสรภีายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเชียบในปี 2558 จะนํามาขึ้งโอกาสที่
สําคัญ หๆลายประการต่อการยกระดับคักยภาหการขยายคัวของเศรษฐกิจไทย ไตแ้ก่ 1) การลดข้อจ้ากัดใบต้านอุปสงคัIน
ประเทศ 2) โอกาสในการใข้ปจิจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใขแ้รงงาบและ
วัตถดุิบเข้มข้นในการเที่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลตใน

ประเทศและการใชฐ้านการผลิตในประเทศเทีอ่บบ้านและ 3) โอกาสในการใชค้วามไตเ้ปรียบด้านสถานที่ตั้งและต้าน

โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกสใ์นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางต้านการบริการและการผลิต

ภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนภุูมิภาคและใบภูมิภาคในระยะต่อไป

(3) การเปีตเสรทีางการค้ากับประเทศทีพ่ัฒนาแต้ว จะมิการนําประเด็นต้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกิคกันทางการค้าขึ้งผูป้ระกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับคัวเที่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่
เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมและมิความรับผดขอบต่อสังคม/ชุมขนมากขึ้นโดยแรงเหวึ๋ยงจากกระแสการเปิดเสรหีางการค้าจะ

ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุบ แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ใบอนภุูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากี่งทุนและ

เทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐทีย่ังไมท่ั่วถึง ยังมิแนวโน้มทีจ่ะตอกยํ้าปญีหา
ความเหลื่อมลํ้าทางด้านรายไตใ้หม้ิความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง

(Inclusive Growth) ขึ้งเป็นปิจจยัทีจ่ำเป็นต่อการขยิายคัวทางเศรษฐกิจทีต่่อเนี้องและยั่งยืน
(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมคีวามเลื่ยงทีจ่ะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 12

เนีอ้งจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศหางนโยบายการเงินใบสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับ

ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปใบช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2) ปิญหาการสั่งสมหนีส้าธา?ณะโนประเทศ

สําคัญ ใๆนช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกทีม่ิควาบเลื่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถึยรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฎริูปในประเทศสําคัญ จๆองโลกไมป่ระสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อลื่อสาร การ
ขยายคัวของเครือข่ายทางสังคมออบไลน์ ส่งผลใหม้ทิั้งโอกาสและความเลื่ยง ต่อวิถขีีวิตทัศนคติ และความเขึ่อในสังคม

ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ

3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซํ้าเติมต่อ

สถานการณ์ศวามเลื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและลี่งแวดล้อมใหม้คีวามรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมขิองโลกเพิ่มขึ้น
ทําให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมิฤดกูาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทนต่อความอุดม

สมบุรณขีองดิบ น้าไมเ้กิดความเลื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดใบพชและสัตว์

และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณทีีเ่กิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเลี่ยงต่อการสูญเสิยความหลากหลายทาง

ขีวภาพ เช่น ระบบปเีวคน้าไม้ ระบบปีเวศขายฝืง พื้นทีชุ่่มบํ้า เกิดการกัดเขาะชายฝืง และการสูญเสิยแนวปะการัง การ

สูญเสียความหลากหลายทางขีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงต้านอาหาร สุขภาพ พลังงาบ และลดทอนขีด

ความสามารถในการพิ่งพาตนเองของชุมชน

Jใ
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(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลใหภ้ัยพิบัตทิางธรรมขาติมแีนวโน้ม(.กิด
บ่อยศรั้งขึ้นนละมคีวามรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยนลัง แผ่นดินไทวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทนต่อภาคการผดิต
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถกีารดํารงชีวิตของประขาขน นอกจากนี้
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศจะทวิความเข้มข้นและเน้นแรงกดคันใหป้ระ(1ทศไทย
ต้องเตรยีมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยกํา'!เเรีอนกระจกภายใตก้ระแสการแข่งขันทางการค้า

3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)

ประเดึบสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ การจัดท้าเป๋าหมายการพัฒนา
ทีย่ั่งยืนในกรอบสหประขาขาติ (Sustainable Development Goals-SDGs) ในช่วงเวลา 15 น้ โดยสหประชาซาดิให้
การรับรองแล้วเมื่อจันที่ 10 กับยายบ 2557 ประกอบต้วยเป๋าประสงค์ (Goal) จ้าบวบ 17 ข้อ และเป๋าหมาย (Target)

จํานวน169 ข้อ ขี่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ทีต่้องเน้นขจัดความยากจนใหห้มด
ไป ประขาขนมสิุขภาพที่ด มิระบบการคืกษา มิความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบ'โค1ทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มิ
ระบบโครงสร้างพบฐานทีร่องรับการพัฒนาอุตสาหกรรมทีย่ั่งยืน ลดความไม,เท่าเทียมกับทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ มิรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมใบการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มกิารจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้

ลังคมมิความสุข มิความยุติธรรมและส่งเสรีมความเน้นหุ้นส่วนเพี่อการพัฒนาในระคับโลกร่วมกัน

4 กรอบวิสัยทัศน์และเป๋าหมาย
4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทีป่ระเทศกําลังประสบอยู่ ทําให้การกําหนด
วลิัยทัศน์แผนพัฒนาๆ ฉบับที่ 12 ยังคงมิความต่อเมื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาๆ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการข่องภาร
วางแผนทีน่้อมน่าและประยุกตไขห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคบเน้นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมิส่วนร่วม

การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องใหค้วามสําคัญกับการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาทีมุ่่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มริายไตป้านกลางไปสูป่ระเทศที่มริายใตสู้ง มิ

ความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูร่่วมกันอย่างมิความสุข และนําไปสู่การบรรลวุิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของประเทศ

ๅ

J] 4.2 การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เน้นการกําหนด

ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตทิี่ สศซ.ไตจ้ัดทําขึ้น
ประเทศไทยเน้นประเทศรายไตสู้งที่มกีารกระจายรายไตอ้ย่างเน้นธรรม เน้นศูนย์กลางต้านการขบส่ง

และ โลอิสติกส์ฃองภูมิภาคสู่ความเน้นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เน้นแหล่งผลิตสินค้า

เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงทีเ่น้นมิตรต่อลี่งแวดล้อม
_แ
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4.3 เป้าหมาย

4.3.1 การหลุดพับจากกับพักประเทศรายไหป้านกลางสูร่ายได้สูง
(1) เศรษฐกิจขยายพัวเฉลี่ยไมต่ากว่าร้อยละ 5.0
(2) ผลิตภัณ'ค์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายไดป้ระชาชาตติ่อหัว (GNP

Per Capita) ณ สันแผนหัต]นาๆ ฉบับที่ 12 ในปี 2546 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี

(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไมต่ํ่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปี
(4) การลงทบรวมขยายพัวไมต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายพัวของการลงทุบภาคร้ฐไมต่า

กว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกขนขยายพัวไมต่ํ่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ใบขณะทีป่ริมาณการส่งออกขยายพัว
เฉลี่ยไมต่ํ่ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)

4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคบให้สนับสบุบการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงทุ้ย

อย่างมคีุณภาพ
(1) ประขาชนทุกร!วงวัยมีความมั่นคงหางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic

Security) และมคีุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น
(2) การพักษาและการเริยนรู!ด้รับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมคีวามเข้มแข็งเป็นฐานรากทีเ่อื้อต่อการพัฒนากน

4.3.3 การลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม
(1) การกระจายรายไดม้คีวามเท่าเทียมกันมากขึ้น
(2) บริการทางสังคมมคีุณภาพและมกีารกระจายอย่างมั่วถง

4.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ป็นมีตรกับสิงแวดล้อม

(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมคุลระหว่างการอนุรักษแ์ละการใข้ประโยขบ์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(2) ข้บเคลีอ่บประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมทีเ่ป็นมีตรต่อลี่งแวดล้อม

(3) เพิ่มชีดควาบสามารถใบการรับมอีภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภ)มอีากาศ

(4) เพิ่มประลิทรภาพและเสริมสร้างธรรมาภบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ลิงแวดล้อม

(5) มกีารบริหารจัดการนํ้าใหัสมตุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของนํ้า
4.3.5 การบริหารราชการแผ่นตินทีม่ปีระสิทธภาพ

(1) การบริหารงานภาครัฐทีโ่ปร่งใส เป็นธรรม มี,ประลิทธภาพ และมสี่วนร่วม

(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(3) มกีารกระจายอํานาจทีเ่หมาะสม
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5 แบวหางการพัฒนา
5.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขับและการหลุดพันกับดักรายไดป้านกลางสู่รายได้สูง

5.1.1 การส่งเสรินห้านการวิจัยและพัฒนา

พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งห้าบการ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดัาบบุคลากรวิจัย ดัานโครงสร้างพื้นฐาน และห้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสบุนและ
ผลักดันใหผู้ป้ระกอบการมืบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและบวัตกรรม ตลอดจนผลักดับงาบวิจัยและพัฒนาใหไ้ขป้ระโยขบ์

อย่างแทจ้ริงทั้งเขง้ฑา{นชย์และสาธารณะโดยไหค้วามคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาบ
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกขนใบการพัฒนากําลังคบและแรงงานใหม้ืท้กษะ

ความรูแ้ละสมรรถนะทีส่อดคล้องกับความห้องการของตลาดและรองรับการเปีดเสรขีองประขาคมอาเข้ยน โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงาบไทยห้วยเทคโนโลยี เร่งรัดใหแ้รงงานทั้งระบบมกืารเรียบรูข้ั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานไห้ สนับสบุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมืความยีดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพื้นทีก่ารผลิต เพื่อใหแ้รงงาบสามารถเคลื่อนย้ายไปสูส่าขาการผลิตที่มืผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสบุบให้

ผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณๅฒิวขิาขีพและมาตรฐานสิมือแรงงานไหเ้ป็นมาตรฐานที่
เข้อมโยงกับเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย

5.1.3 การส่งเสริมผูป้ระกอบการทีเ่ข้มแข้งและพาณิชย์ดิจิตอล

_

พัฒนาข้ดความสามารถของผูป้ระกอบการใหม้คีวามยีดหยุ่น สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจ
ท่ามกลางการด่าเนิบนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการห้าใบรูปแบบต่างๆ เพื่มลัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทย

และสนับสบุนให้มกืารขยายตลาดที่มแืบรบด์สิบห้าและข่องทางการตลาดทีเ่ป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอด

อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสูก่ารเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล

5.1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อ
เพื่อมโยงพื้นที่ท

เศรษฐกิจไนประเทคและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใบ
การเดินทางและขบส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขบส่งสาธารณะและโครงข่ายหางหลวงพเศษระหว่างเมือง

ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรีอที่มืดักยภาพใหเ้ป็นท่าเรืออเล็กทรอนิกส์เต็ม

รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสบุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมทีเ่กิด

จากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เข่น อุตสาหกรรมข่อมบํารุงและผลิตขึ้นส่วนอากาศยาบ และอุตสาหกรรมระบบราง

เป็นพ้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหก้ับประเทศในการเป็นฐานการผลิตใบภูมิภาคอาเขียน

5.1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลื่ยนจาการผลิตสิบห้าเกษตรขั้นปฐมเป็น

สินห้าเกษตรแปรรูปที่มืบลุค่าสูงมืคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเพื่อมโยงทางด้านวัตชดุิบกับประเทศ

เพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินห้าขั้นปฐมทีสู่ญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสูร่ะดับทีจ่ําเป็นส่าหรับการสร้าง

ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตใหส้อดคล้องกับดักยภาพพื้นทีแ่ละความพ้องการของตลาด
L
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ตั้งแตค่้นบํ้าถึงปลายนํ้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าขรงศน
เดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพี่อใหเ้กิดการประหยัดจากขนาด หจารณาพันธุพีข
ทีเ่หมาะสมกับสักยภาพของพี่นที่และแหล่งน้า ใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตใบระดับที่เหมาะสม ใชก้ลไกตลาดในการน้องกับ
ความเสี่ยง ตลอดจบส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการห้าการเกษตรตามหลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรกรรมยํ’่ง ยีนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเขึ๋อมโยงกัน1ปน็
โครงข่ายทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเพียบเริอขนาดใหญเ่พี่อรองรับการเตบโตของการท่องเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแกัโขกฎหมายที่เกียวช้องกับการท่องเที่ยวใหค้รอบคลุมและทับสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกียวกับ
การท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพี่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่
สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวใหส้ามารถแข่งขับไดใ้นระดับนานาขาต รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเช้งพื้นทีใ่บ
ลักษณะกลุ่มคลสัเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสบุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นทีท่ีม่ิความเซึ๋อมโยงทั้งหางกายภาพ
วิถึช้วติ/วัฒนธรรมห้องถนและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจบส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงค้านการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนคิดกันและประเทศที่มโีครงข่ายคมนาคมขบส่งเชื่อมโยงกันเพี่อใหเ้กิดการพัฒนา
แบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพี่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมทีเ่ป็นฐานรายไคป้ระเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเ้ช้าสู่การเป็นภูนย์กลางการผลิตน,ลร
บริการทั้งในระดับอนภุูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนบ้สนบุการขยายตัวด้านการค้าการลงทุบ
เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งน้จจยัสนับสบุบการลงทุนอื่นๆ เข่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นค้น ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและบวัตกรรมมาประยุกตใ่ชท้ั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ
การเงิน และโลจิสคิกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจคิจตํอล ใบการอ้านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุบด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสบุนการลงทุนเพี่อสร้างเศรษฐกิจและลังคมแห่งน้ญญาและการเริยน! บุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ
เช้งสร้างสรรค์ การลงทุนทีใ่ชเ้ทคโนโลยขีั้นสูงและเป็นมิตรกับลิงแวดล้อม การประหยัดพลังงาบและการใชพ้ลังงาน
ทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเช้งพาผิขย้ การจัดตั้งสํานักงานใหญข่้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่าง

ประเทศ รวนทั้งการใหค้วามสําคัญเรื่องความรับผํดขอบและการตอบแทนสูล่ังคมขององค์กร และกิจการเพี่อลังคม
5.2 การพัฒนาสักยภาพคนดามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพี่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมคีุณภาพ

5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคบในทุกช่วงวัยใหส้นับสบุนการเจริญเติบโตของประเทศ
โดยช่วงวัยเดึกตั้งแตแ่รกเกิดใหม้พีัฒนาการทีส่มวัยใบทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นใหม้ทีักษะการ

เรียน! ทักษะซีวิตสามารถอยูร่่วมกับผูอ้ื่นภายใตบ้ริบทลังคมที่เปน็พทวุัฒนธรรม วัยแรงงานใหม้กีารพัฒนายกระดับ

สมรรถนะ?เบือแรงงานเพี่อสร้างผลิตภาพเพี่มใหก้ับประเทศ วัยผูสู้งอายใุหม้กีารห้างานทีเ่หมาะสมตามสักยภาพและ
ประสบการณ์ มรีายไดใ้นการดํารงซีวิต มกีารสร้างเสริมและพี่นฟสูุขภาพเพี่อน้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค

เรื่อรังต่างๆ ทีจ่ะก่อใหเ้กิดภาระแกน่้จเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ
5.2.2 การยกระดับคุณภาพการคิกษาและการเรียนรูใ้หม้คีุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย

(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการคิกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการคิกษาใหม่เพี่อ

และระบบ

_ก
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สร้างความรับผํดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)
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(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการคักษา เพี่อเพี่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการคักนาโดย
การจัดสรรงบประมาณตรงยู่ผูเ้รียน ส่งเสริมการมสี่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการคักษา

(3) พ'ฒนาคุณภาพครลูังระบบ ตั้งแตก่ระบวนการผสิต สรรหา และการคัดเลือกใหโ้ตค้นติคน
เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพทีเ่น้นผลลัพธ์จากตัวผูเ้รียน และ

(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียบรูเ้พี่อสร้างสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบการคักบา
ตั้งแตร่ะดับปฐมคักษาจนถึงการเรียบรูต้ลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพี่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคบใหส้อดคล้อง
คับการเปลี่ยนแปลงและความตัองการของตลาด การวิจัยและการใชเ้ทคโนโลยีและสื่อเพี่อการเรียนรู้

5.Z3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสรีมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหาง
การแพทย์เพี่อรองรับการเป็นลังคมผูสู้งอายทุั้งในด้านผลิตภัณท์สุขภาพและทีอ่ยูอ่าคัยสําหรับ

ผูสู้งอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพี่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั๋งยีนใบระยะยาว โดยพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทคเพี่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข มูรณาการระบบหลักประคับสุขภาพภาครัฐใหเ้กิดควาน
เป็นเอกภาพใบการบริหารจัดการและการใขท้รัพยากร และส่งเสริมการอภบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มกิาร
ใชท้รัพยากรร่วมคับ พัฒนาคักยภาพของประเทศไทยยูก่ารเป็นศูนย์กลางสุขภาพบาบาชาตทิั้งในด้านศูนย์กลางบริการ
สุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพี่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณท์

เพี่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิขาการและงาบวิจัย (Academic Hub) เพี่อนํารายได้กลับมาใช้

ยกระดับคุณภาทุบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสําคัญคับมิติสุขภาพใบทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพี่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะที่มิต่อสุขภาพของประขาซบ

5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมทีเ่อื้อต่อการดํารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมและความจําเป็นทางกายภาพให้เหมาะคับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายใุนรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่าง

ต่อเนอง รวมทั้งพัฒนาทุมซนที่มคีักยภาพและความพร้อมใหเ้ป็นด้นแบบของการดูแลผูสู้งอายุเพี่อขยายผลไปยูชุ่มชนอื่น
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชช้ีวิตประจําวันสําหรับผูสู้งอายุ

5.3 การลดความเหลื่อมลํ้าหางสังคม
5.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสใบการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพี่มผลิตภาพแรงงาน โดย

สนับสนุบให้แรงงานมโีอกาสเช้าถึงการเรียบรู้และพัฒนาทักษะ?เมีอแรงงาบอย่างมมีาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้าง

แรงงานใหข้ัดเจนและสะท้อนทักษะผี]มีอแรงงานอย่างแทจ้ริง เร่งผลักดันให้การใชร้ะบบมาตรฐานคุณๅติ]วิชาชีพและ
มาตรฐานผี!มีอแรงงานใบทางปฏิบ้ตอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากบี้ เพี่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดย
สนับสบุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรทีส่อดคล้องคับพื้นที่ สร้างหลักประคันรายได้แทนการอุดหบูน

ด้านราคาสินค้าเกษตร ลดด้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสบุนปัจจัยการผลิต

J]

J

J ]
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5.3.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุ้กคบตามสิทธขิั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับบีจเ.จก

โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหม้คีุณภาพและมซี่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการ

สาธารณสุขและการดิกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) สนับสบุนการจัดหาทีอ่ยู่อาศัยของผู้มื

รายไดน้้อยและการเข้าถึงระบบสาธารญปโภค กําหนดเน้นนโยบายทีอ่ยูอ่าศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่
อยูอ่าศัยแกบ้ีญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนึนการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่
จําเน้นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ทีค่ํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมทีแ่ตกต่างกัน
โดยมแีนวทางการรับภาระค่าใชจ้่ายร่วมกัน (Cost Sharing)

5.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฎรูปที่ดินเพี่อการเกษตร สนับสบุนให้

เกษตรกรรายย่อยทีไ่รท้ี่ดินทํากินและยากจบไดม้ทีี่ดินเน้นของตนเองหรอิมีสิทรท’ากินใบที่ดินปฏรํูประบบการบริหาร

จัดการนํ้าอย่างเน้นระบบและเข้าถึงพื้นทีเ่ป้าหมายไดอ้ย่างแหจ้ริงด้วยการผสักดัน พรบ.ทรัพยากรนํ้า พ.ศ.....และบูรผา
การแพนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมสี่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษที่เน้น
ธรรม เซ่น ภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษมีรดก และภาษสีิงแวดล้อม เน้นด้น

5.3.4 การเข้าถึงกระบวบการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธขิั้นพื้นฐาน และการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทยมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข้งด้านกฎหมายให้แกป่ระขาชน รวมทั้งการ

ปรับปรุงและบ้งคบัใขก้ฎหมายเพี่อลดบีญหาความเหลี่อมล้า เซ่น กฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษมีรดก กฎหมายที่ดิน
เน้นด้น

_L !
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-0 5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเน้นเมือง

5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิงอานวยความสะดวกของเมือง เตรยิมความพร้อม

รองรับความเน้นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารญปโภค สาธารณูปการ ระบบลมนาคมขบส่ง

ระบบบริหารจัดการสิงแวดล้อม ระบบการดิกษาและระบบสาธารณสุขทีไ่ดม้าตรฐาน มคีุณภาพ และเพียงพอต่อความ

ต้องการของคนใบเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองดามระดับการพัฒนา

5.4.2 การพัฒนาด้านการขบส่งและโลจัสตกิส์ เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน

ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ เพี่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งข้นของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุบ และการบริการโดยคํานึงถึงการเน้นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(Green Logistics) สนับสบูนใหเ้กิดความร่วมมือในห่วงโซอุ่ปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลด

กระบวนงานด้านอํานวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมปีระสิทธภิาพต่อภาคธุรกิจ

อย่างแหจ้ริง
ท

5.4.3 การส่งเสริมการลงทุบ การค้าขายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้

ความสําคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุบและการค้าขายแดนเพี่อดิงดูดใหน้ักลงทุนใบภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ

ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเกรษฐกิจพิเศษใบพื้นทีข่ายแดนโดยใหค้วามสําคัญกับการลงทุน

โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุบและสิทธปิระโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการใหบ้ริการจุดเดิยว

เบีดเสร็จ เพี่อซ่วยอ้านวยความสะดวกด้านการค้าชายแคนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศใบภูมิภาคมากขึ้น

ท
ท
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5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5.5.1 การรักษาหุบหางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสิเขียว ใชป้ระโยชนจากหุนธรรมชาติ โดยคํานึงกง
ขีดจํากัดและสักยภาพในการฉันตัว ปกปัองรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธกิําลังของทุกภาคส่วนนําระบบสารสนทศมาใช้
เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใชก้ฎหมายอย่างมปิระสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นทีป่่าไมโ้ดยส่งเสริมการปลูกไมม้คิ่า
ทางเศรษฐกิจระยะยาว อบรุักษ์และใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปีนผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม รวมทั้งผลักตันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนึเวศและการสร้างรายไดจ้ากการอบรุักษ์ จัดสรรที่ดินใหแ้ก่
ผูย้ากไร้ กระจายการกอครองที่ดิน จัดทําฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษทีี่ดินใน
อัตรากัาวหน้า กําหนดเพดานการถือครองที่ดินทีเ่หมาะสม และกําVIบดมาตรการปอีงกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ
บริหารจัดการบํ้าเพื่อใหเ้กิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างภูนยข์้อมูลทรัพยากรบํ้า จัดทั้ง
องค์กรบริหารจัดการนํ้าในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มบํ้า และองค์กรผูใ้ชบ้ํ้า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายร่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถืชวิิตของ1ชุมชน
บริหารจัดการแรโ่ดยกําหนดปริมาณทีเ่หมาะสมในการนําแรม่าใชป้ระโยชน์ คํานึงถืงความจําเป็นและมูลค่าใบอนาคต
บังคับใชม้าตรการควบคุมผลกระทบจากการทําเหมอิงแรท่ีก่่อมลฟ้ษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประซาขน

5.5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดทุีใ่ช้แล้ว ที่มิ
ประสิทธภิาพ ขับเคลื่อนลู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษแีละค่าธรรมเนยมเพื่อ
สิงแวดล้อม การค์กษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นด้น

5.5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงหุน และการสร้างงานสิเขียว เพื่อยกระตับประเทศลูเ่ศรษฐกิจและ
ลังคมทีเ่ป็นมิตรกับสิงแวดล้อม พัฒนาคลสัเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผูป้ระกอบการใหส้ามารถปรับระบบลูห่่วงโซ่

อุปทานหรอิห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับลื่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chairi) ส่งเสริมภารท้าการ
เกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มผิลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อใหป้ระเทศไทยมิสักยภาพใหม้บิทบาท

J

มากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ
ขยะ นําเสีย และของเสียอันตราย ทีเ่กิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดใีหก้ับประชาชน เร่งรัด
แกัโขป็ญหาการจัดการขยะเป็นลําดับแรก โดยส่งเสริมใหเ้กิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใชใ้หมใ่หม้ากทีสุ่ด
เร่งกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใบสถานทีก่ําจัดในพื้นทีว่ิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

ทีเ่หมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาบ สร้างวินัยของคนในชาตมิุ่งลูก่ารจัดการทีย่ั่งยืน โดยใหค้วามร้แกป่ระชาชน และ
การบังคับใชก้ฎหมาย

5.5.5 การพัฒนาความร่วมมีอด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทําแผนแมบ่ทการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเขียน หาแนวทางความร่วมมิอกับอาเขียนและอบภุูมิภาคลุ่มนํ้า
โขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแตน การเคลื่อนย้ายแรงงาบ การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

5.5.6 การเพิ่มขีดความสามารถใบการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและการ

บริหารจัดการเพื่อลดความเสิ่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมิอและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศ เพี่มสักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ล่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพี่อลดผลกระทบและปรับสัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบการเติอนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมิอระทว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัตทิางธรรมชาติ ให้ความสําคัญกับการป๋องกันบํ้าท่วม วางแผน,ปอีงกันเมืองและพื้นทีช่ายล่ง พัฒนาเมืองที่
สามารถปรับด้วและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ (Climate Resilience City) การใหบ้ริการของระบบ
นิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัตโิดยสร้างแบวปัองกันตามธรรมชาติ และการจัดท้าแผนธุรกิจ
ต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัตใิหม้ปีระสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติทีรุ่นแรงใน

อนาคต

_!

5.6 การบริหารราชการแผ่นดิบที่มปีระสิทธิภาพ

5.6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหม้ืขอ่งทางใหทุ้กภาคส่วน
สามารถเข้าถืง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดข้อ จัดจ้างโครงการ
ของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผูช้นะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวบการ
ยุติธรรม เช่น คดิทีไ่มด่ําเนิบการตามหลักธรรมาภบิาล คดทีุจริตคอร์รัปชันและคดทีีป่ระชาชนใหค้วามสนใจในแตล่ะยุค
สมัย ๆลๆ

41 5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหม้คีวามเนินมอีอาชิพและเพียงพอต่อการข้บเคลีอ่นภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมทีเ่ปลี่ยนแปลงไป เพี่อใหร้ะบบราชการเล็กกะทัดรัดแตม่คีวามคล่องตัวและมิ

ประสิทธิภาพสูง-
5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฌบา อปท.ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

เศรษฐกิจ ลังคมและสิงแวดล้อม รวมทั้งเนินแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชี่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ใบระตับพื้นที่
ไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ

5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มปีระสิทธิภาพ สร้างผลงาบที่มคีุณภาพ
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเนินเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรปีระกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่าง

ยงการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มกีารใชจ้่ายงบประมาณเนินจําบวบมาก และเนินโครงการทีม่ผีลกระทบในวง
กว้าง

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาสักยภาพทุนมนษุย่

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างความเนิบธรรมลดความเหลื่อมลํ้าในลังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข้งทางเศรษฐกิจและแช่งข้นไดอ้ย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตทีเ่นิบมิตรกับสิงแวดล้อมเพี่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ความมั่นคง

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การเพี่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมากบิาลใบลังคมไทย

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 การ'พัฒนาภมูภิาค เมอง และพนทีเ่ศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเทีอ่บบ้าน และภูมิภาค

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
(1) แผนพัฒนาภาค

สรุปกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค :
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง,ชาติ

ตามพระราชบ้ญญ้ตระเมิยบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาดรา 53/1 และมาตรา
53/2 บ้ญญเํเใหจ้ังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดใหส้อดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติ และตอบสนองความต้องการชองประชาชนในท้องลิ่น สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศข.) จืงไดจ้ัดทํากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคหยดกระบวนการมสิ่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น เที่อสนับสบุบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดใหส้ามารถใชเ้ป็นกรอบแนวทางใบ
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

1. แนวติดและหลักการ
1.1 ยึดแนวติดการพัฒนา ตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใหเ้กิดการพัฒนาทีส่มดุลเป็นธรรม

และมภิูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายโนประเทศควบคูก่ับแนวติด “การ
พัฒนาแบบองค์รวม’, ที่ยึด “คน” และ "ผลประโยชน์ของประขาขน" เป็นตัวทั้งเป็นการบรุณาการเขึ้อมโยงทุกมิติของ
การพัฒนาใหส้อดคล้องกับหลัก ‘'ภูมิสังคม” ในแตล่ะภูมิภาคและท้องลิ่น และสอดคล้องกับความต้องการทีแ่ทจ้ริงของ
ประชาชน เป็นไปตามแนวยุทธศาสตร์พระราชทาน“เช้าใจ เช้าถง พัฒนา” รวมทั้งยึดหลัก “การมสิ่วนร่วมของทุกภาคี

การพัฒนา” และหลัก “ธรรมาภบิาล”ใหม้ิความยุติธรรม โปร่งใส และมิการกระจายอํานาจให้เกิดความเป็นธรรมทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการใชท้รัพยากร เทีอ่'ใหส้ังคม "สมานฉันท์และอยูเ่ย็นเป็นสุขร่วมกัน”

1.2 หลักการ บุ่งสร้างความเชื่อมโยงของทิศทางการพัฒนาเช้งทั้บทีใ่หส้อดคล้องกับทศทางการพัฒนา

ประเทศตามแนวนโยบายพี้บฐานแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิบ พ.ศ.2551-2554 รวมทั้ง
แผนพัฒนาๆ ฉบับที่ 10 และแผนพัฒนาประเทศด้านต่าง,) ภายใตบ้ริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายบอกและภายในประเทศ
เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาภูมิภาคต่างๆ ของประเทศใหส้อดรับกับดักยภาพและภูมสิังคมของพนที่ โดย

(1) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเช้งพึ้บทีข่องประเทศและภาค ตลอดจบระบบ,ชุมชนและโครงข่าย

โครงสร้างพื้นฐานทีส่ําคัญของประเทศใหเ้หมาะสม เอี้อต่อการกระจายกิจกรรมหางเศรษฐกิจและส่งทอดความเจริญไปส่

ภูมิภาคเพื่อสร้างความสมดุลของการพัฒนา
f ! (2) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใหส้อดคล้องกับดักยภาพและโอกาสของ

พื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เกิดการลงทุนเพื่อสร้างงานและสร้างรายได้แกป่ระชาชน ควบคู่

กับการพัฒนาคุณภาพคนและยกระดับคุณภาพช้วิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่างยํ่งยนึ รวมทั้ง
การรักษาความมั่นคงของประเทศและการบริหารจัดการทีด่ี เพื่อประโยชน์สุขของประชาขนและการพัฒนาทีย่งยึน
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2. ทิศทางการพัฒนาเซิงพื้นที่
ภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันมากขึ้น ส่งผลกระทบใหป้ระเทศไทยต้อง

ใชศ้ักยภาพความไตเ้ปรียบของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ และศักยภาพของภูมิภาคต่างๆของประเทศ เพื่อใหส้ามารถ
แข่งขันไคในตลาดโลก จงวางทิศทางการพัฒนาพื้นทีข่องประเทศใหส้อดคล้องกับโอกาสและศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของแตล่ะภูมิภาค โดยเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศของกลุ่มเศรษฐกิจใบอบภุูมิภาคลุ่มแมป่้าโขง
(GMS) และความร่วมมือทางเศรษฐกิจอระวด-เจ้าพระยา-แมโ่ขง (ACMECS) รวมทั้งเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดจ้น-
มาเลเซิย-ไทย(IMT-GT) ใหเ้ป็นโอกาสใบการพัฒนาพื้นทีช่ายแดนและขุมซบศูนย์ กลางใบภูมิภาคที่ส์าศัญของประเทศ

ขพะเดียวกับประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุและเปลี่ยนจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองเช่นเดียวกับสังคมโลก จึง
จําเป็นต้องเตรยีมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสมนอกจากนีก้ารเปลี่ยนแปลงทางทรัพยากรฐรรมชาติ

และลี่งแวดล้อมที่เลี่อมใทรมลงมาก เนึ๋องจากม่งใชป้ระโยชน์จากฐานทรัพยากรเพื่อตอบสบองการเจริญเติบโ
เศรษฐกิจและสังคมเป็นหลัก ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นทีใ่บทุกภูมิภาคทั้วประเทศซึ่งต้องเตรียมการรองรับการพัฒนา
ใหส้มดุล จึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นทีข่องประเทศ ดังนี้

2.1 พัฒนาพื้นทีใ่นภูมิภาคต่างๆ ของประเทศใหเ้ซึ่อมโยงกับภูมิภาคเอเซิยตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็น

ฐานการพัฒนาต้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท,องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ
(1) พัฒนาพื้นที่ เซึ่อม'โยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (EastWest Economic

Corridor) โดยภาคกลางภาคเหบอและภาคตะวันออกเฉียงเหนอ มพื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-
ขอบแก่น-บุกดาหาร ทีแ่ม่สอดจะเป็นเขตเศรษฐกิจชายแดบเซึ่อมโยงไปยังพม่าต้านตะวันตก ส่วนบุกดาหารจะเป็นศูนย์

รวบรวมและกระจายสินต้าทีส่ําคัญในการขนส่งสินค้าเพื่อการส่งออกเซึ่อมโยงสะหวันนะเขตสปป. ลาว และท่าเรีอดาบัง
เวียดนามทางต้านตะวันออก และพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจอรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีน่บรุี-กาญจนบุรี ในภาคกลางทีส่ามารถ
เซึ่อมโยงไปยังพนมเปญ กัมพขูา และวังเตา เวียดนาม สําหรับภาคใต้ พัฒนาสะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยงฝ็งทะเลอันดามัน
และอ่าวไทยเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนรีการทีม่ศิักยภาพ เช่น อุตสาหกรรมจโตรเคมืและการขบส่ง

ผลิตกัณฑ์เกษตรและพลังงาบทางทะเลใบพื้นทีซ่ายร่งทะเลภาคใต้ รวมทั้งการพัฒนาเชื่อมโยงกับพื้นที่ 5 จังหวัด
(2) พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) โดย

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง พัฒนาการท่องเที่ยว การเกษตรอุตสาหกรรมและการค้าชายแดน
เชื่อมโยง สปป. ลาว และจึนตอบใต้ ไตแ้ก่ แนวเขตเศรษฐกิจเขียงของ-เขียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปรีมฌทล
และแนวเขตเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล รวมทั้งพัฒนาฐานอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศให้กระจายสู่พื้นที่ตอนในและเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้านจากแหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเซิงเทรา-สระแก้ว-

บุรีรัมย์-บุกดาหาร เชื่อมโยงไปสู่สะหวับเขต สปป.ลาว และท่าเรือดาบัง เวียดนาม

2.2 พัฒนาบริการพื้นฐานของขุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้น

พื้นทีชุ่มชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ดะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน
2.3 พัฒนาระบบโลจึสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพื่มขีดความสามารถในการ

แข่งขับเซิงพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพื้มประสิทธภิาพการขนส่งทางป้า และเพื่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยง

โครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เซ่น พิษณุโ่ลก และขอบแก่น
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2.4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมขาตแํละสงแวดล้อม เพี่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้
ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหลง่บํ้าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิงแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรมและการจัดใหม้ี
การจัดการใชป้ระโยขน์ทีด่ินอย่างมืประสิทธภิาพ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหมือ

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(1) เพิ่มพักยภาพการแข่งขับด้านเศรษฐก้จ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต

การเกษตร การพัฒนาพักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเทยว การตั้ง
องค์กรร่วมภาครัฐและเอกขนระดับพื้นทีเ่พี่อล่งเสริมอํานวยความสะดวกด้านการล้าการลงทุน และล่งเสริมความร่วมมือ
ทางเศรษฐ}าจกับประเทศเพี่อบบ้านบ

(2) สร้างคบให้มืคุณภาพ เพี่อพัฒนาคบใหม้ืสุขภาวะดตีั้งร่างกาย จํตใจและสตปญีญา รอบรู้ เท่าพับ
การเปลี่ยนแปลง สามารถดํารงช้หไดอ้ย่างมืคุฌภาพ

(3) สร้างสังคมและเศรษฐกจํฐานรากใหเ้ข้มแขง เพี่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปีญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเริอน มืสัมมาอาช้พทีม่ั่นคง สามารถพี่งพาตนเองและดูแลครอบครัว ไดอ้ย่าง

อบอุ่น
4ไ (4) พื้นฟทูรัพยากรธรรมชาดิและสงแวดล้อมใหส้มนุรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และพื้นฟพูื้นทีป่่าไมใ้ห1้ด้ 15.9

ล้านไร่ หรอิร้อยละ 25 ของพื้นทีภ่าค ปอีงกันการรุกพื้นทีชุ่่มนี้า พัฒนาแหล่งบํ้าและระบบขลประทาน พื้นฟดูิบ ยับตั้ง
การแพรก่ระจายดินเค์ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทําเกษตรอินทรีย์

3.2 ทิศทางการพัฒนากอุ่มจังหวัดและจังหวัด

- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหมือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราขลิมา ขัยภูมื บุริรมัย์ สุรินทร์

บุ่งเน้นการพัฒนาระบบขลประทานให้เดีมพักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol)

พัฒนาการท่องเที่ยวตั้งการท่องเที่ยวเช้งนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม และพัฒนาเส้นหาง
3.3 โครงการทีส่ําคัญ(Flagship Project)

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะสิอินทรียใ์นทุ่งกุลาร้องไหเ้พี่อการส่งออก
(te) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเนินประตสูู่อินโดจีน
(๓) โครงการพัฒนาเส้นหางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทาบอลใบภาคอิสาบ
(๔) โครงการยกมาตรฐานการเรียบการสอบด้วยระบบพักษาทางไกล
(๖) ใครงการเกษตรยั่งยืนเพี่อขุมขบเข้มแข็ง
(๗) โครงการพื้บฟลูุ่มนํ้าขต็อนบนและลุ่มนี้ามลุตอนบนแบบนุรผาการเพี่อการผลิตทีย่ั่งยืน
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(2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคดะวันออกIรยงเหบอดอนล่าง (นครราขสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรีนทร์)

ตําแหน่งหางอุหธศาสตร์

1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษดรและอาหารปลอดภัย
2. เป็นแหล่งผลิตผลดิภัณฑไ์หมระดันประเทค
3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เข้งนเวคน่ การกหาที่มขีื่อเสียง
4. เป็นประตสูู่อสาน และเขื่อมโยงการค้าขายแดนภับประเทศเพึ๋อนบ้าน

วิสัยทัศบ'
ศูนย์กลางการเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไ์หม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และการค้าขายแดน

พับธกิจ
1) ล่งเสรีมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ

2) ล่งเสรีมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน
3) ล่งเสรีมการเลี้ยงโคเนึ๋อ กระบีอ และแพะ และแปรรูปเข้งคุณภาพ
4) ส่งเสรีมการเรียนรู้สูก่ารปฎิน้ตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5) ล่งเสรีมดักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑไ์หม
6) ล่งเสรีมการท่องเที่ยวไห1้ด'้รับความนยม และนรหีารจัดการไหม้ดีักยภาพ
7) . ล่งเสรีมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าขายขายแคน

เบ้าประสงค้รวม
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่มขึ้น
2) รายไคจ้ากการท่องเที่ยวเพื่มขึ้น
3) รายไคจ้ากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์Iหมเพื่มขึ้น
4) มูลค่าการส่งออกสินค้าขายแดนเพื่มขึ้น

ประเดึบยุทธศาสตร์

1) การพัฒนาข้ดความสามารทในการแข่งขับเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
2) การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑไ์หม

3) การส่งเสรีมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าขายแตน

f 1

J }

j

-ท
L

n

f



69

(3) แผนพัฒนาจังหวัด

ตําแหน่งหางยุทธศาสตร์

1. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว Logistics และพลังงาบสะอาดในภูมิภาค
2. เป็นศูนย์กลางการสกีษา ศาสนา สีลป'วัฒนธรรม และสาธารณสุขทีม่คิุณภาพดามมาตรฐานสากล ประชา•ซน

มิคุณภาพขีวิตที่ดี
3. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
4. เป็นศูนย์กลางใบการฟ้องกับภัยคุกคาม และเสรัมสร้างความมั่นคง เที่อปกฟ้องสถาบันหลักของชาติ

5. เป็นทีต่ั้งของส่วนราชการทีม่กิารบริหารจัดการภาครัฐแบบบรุณาการอย่างมั่งยืน

H] วิสัยทัศน่ จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

ฯ] "โคราชเมิองน่าอยู่ มุ่งส่เมิอง 3 มรดกยูเนสโก บวัดกรรมและเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย”

ประเดนการพัฒนาของจังหวัด (ประเดนยุทธศาสตร์) รวม 5 ประเด็น ดังบี้
1) การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแช่งขันทางเศรษฐกิจ
2) การลดความเหส์อมลํ้า เพิ่อยกระดับสังคมใหเ้ป็นเมิองน่าอยู่ ตามแนวหางเศรษฐกิจพอเพียง
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม ใหม้ิความสมบุรณ์อย่างมั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

และยกระดับอุทยานธรณโีคราชส่อุทยานธรณโีลก

4) การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพิ่อปกฟ้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในขีวิต

และทรัพย์สินประชาชน

5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด้านอึ่น ๆ

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององดกํรปกครองส่วนห้องถิ่นใบเขตจังหวัด

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยุทธศาสตร์การสาบต่อแนวทางพระราชดําริ

1.1 ประสาบและบริหารการจัดการนํ้า ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่้วๆ เมึ๋อ
ปี 2538 เพื่อแกโ้ขและฟ้องกันฟ้ญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ

1.2 พัฒนาอุดลอก ศูคลองและจัดสร้างแหลง่นํ้า สงวนและเก็บกักนํ้าเพี่อการเกษตร เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกโ้ขป็ญหานํ้าท่วมและบํ้าแล้ง

1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวหางปรัชญาเศรษฐกิจหอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสกีษา มิแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง สีอ

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสกีษา ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการสกีษา
2.2 พัฒนาและเตริยมบุคลากรด้านการสกีษา (ครู บุคลากรทางการสีกษา นักเริยบ) ให้เป็นผู้มิ

คุณภาพมทิักษะและดักยภาพตามมาตรฐานการสากล รองรับประชาคมอาเขียน
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2.3 สนับสบุนใหม้ืการน่าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้ป็นเครีอ่งมือและประกอบการศึทษา เป็บ
เครี่องมือของชุมชนและประซาขนทั่วไป

2.4 สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพี่อเพมทักษะประชาซบโนชุมชน สนับสบุบและส่งเสริม

ใหป้ระชาชนทุกหมูทุ่กระดับใหเ้ตรียมพร้อมและตระหนักถึงความสําคัญชองการเช้าสูป่ระชาคมอาเชียบในทุกด้าน

2.5 ส่งเสริมการศึกษาใบระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาคัย

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
3.1 พัฒนา ปรับปรุงพับธุพิซและเมล็ดพันธ์พีชที่ดีมืคุณภาพ ส่งเสริมให้เกดเกษตรอุตสาหกรรม

เกิดพันธ์พีขใหม่ๆ ที่มืคุณภาพสูงขึ้น โดยอาดัยเทคโนโลยทีีท่ับสมัยโดยขอความร่วมมือและใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงาม
ทั่งภาครัฐและเอกขบ

3.2 ลดด้นทุบการผลิตและเพี่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มืคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานทั่งภาครัฐและเอกชน

3.3 สนับสบุบการจัดตั้งกองทุบเพี่อการเกษตรใบหมูบ่้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ๆ ปรับปรุง

รูปแบบเก่าใหม้ืคุณภาพและประสิทธภิาพมากขึ้น
3.4 ส่งเสริมสนับสบุนการถนอมและแปรรูปสินค้าหางการเกษตรอย่างมืคุณภาพ น่าเกรีอ่งจักรและ

เทคโนโลยใีหม่ๆ มาใช้ เพี่อเพี่มมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพใบท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายสินค้าโปสูท่ั่งภายใน
และต่างประเทศโดยการร่วมมือและใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงาบทั่งภาครัฐและเอกชน

3.5 สนับสบุบการหําการเกษตรทางเลอิก เพี่อเพี่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาคัยเทคโนโลยทีี่ท้บสมัยโดยขอความร่วมมือและใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานทั่งภาครัฐและเอกซน

3.6 ส่งเสริมประชาซบในท้องถิ่นใหม้ืการเลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจ เพี่อการบริโภค เพี่อจําหน่ายและเพี่อ
การอบรุักษ์ โดยขอความร่วมมือและใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงาบทั่งภาครัฐและเอกขบ

3.7 ส่งเสริมและสนับสนุน ปรับปรุงใหป้ระชาชนในท้องถิ่บมกืารทําเกษตรแบบอินทรีย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผูน้่าชุมชน คณะกรรมการหมูบ่้านและชุมชนใหเ้ข้มแชีงเพี่อเป็น

ผูน้่าการพัฒนาชุมขบและท้องถิ่นที่มืคุณภาพ
4.2 ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมบู้าน ให้พี่งตบเองได้ ให้ประชาซนมืฐานะดีขึ้บ มื

J I
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สาธารญปโภคที่ด็และเช้าถึงทุกชุมชน
4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตริ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ

ผูด้้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมทีเ่หมาะสมและดําเนินการให้เกิดกองทุนหริอจัดหางบประมาณเพี่อดําเนินการพัฒนา

บทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มืความรูค้วามช้าบาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพี่อ
พี่งตบเอง เลี้ยงตบเองและครอบครัวไดอ้ย่างมเืกยรติและคักดศรทิัดเทยมกับบุคคลทั่วไป

4.4 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและคักยภาพตามความสามารถของแรงงาบในท้องถิ่น เพี่อเตรียม

ยกระดับเข้าสูป่ระชาคมอาเชียน
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4.5 ดําlนบการสนับสบุน และประ(ทนรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อปัองกันและ
ใหม้กีารปราบปรามและแกั!.ขปัญหาการเสพ การผลิตและการจําหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

4.6 ดําเนบการโครงการ เพื่อใหบ้ริการประขาขบและรับทราบปัญหา อุปสรรคและความต้องการ
ของประชาขนในพี้นที่

ยุหธศาสตร์ที่ 5 อุทรศาสตร์ต้านการพัฒนาสาธารณสุข
5.1 สนับสบุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาดักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

หมูบ่้าน (อสม.)

5.2 ส่งเสริมและสนับสบุบใหก้ารรักษาพยาบาลประซาขนในระดับตําบลหมูบ่้านและขุมขนที่มี
คุณภาพและมาตรฐานเพื่อใหป้ระซาขนไตร้ับบริการที่ดี ทั่วถึง และท้นเหตกุารณ์ โดยร่วมมอกับโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตําบลและหน่วยงานหรือองค์กรทีเ่กี่ยวข้อง

5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประขาขนในระดับหมูบ่้านและขุมขบ ใหม้สีุขภาพแจงแรง โดย
ให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การป็องกับโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทาบอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการต้านสาธารณสุขตามขั้นตอบและวิธการทางการแพทย์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ต้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ส่งเสริมสนับสบุบการวางระบบการพัฒนาต้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ใหส้อดคล้องกับ

ความจําเป็นและความต้องการของประขาขนในการดํารงชีวิตอย่างพอเพยง
6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเลันทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ และ

แกโ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประขาขบ โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่
อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตของประขาซน

6.3 ประสาน สนับสบุน ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องทบอื่นๆ เพื่อสนับสบุบ
เครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจบผูป้ฎิบต้งิานที่มืความข้าบาญในการก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม

6.4 ประสานในการแกLัขปีญหาความเดือดร้อนของประขาชนในต้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้

ประขาขบเข้าใจในการใชแ้ละรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า

6.5 ดําเบนการปรับปรุงระบบขนส่งใบตําบลเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ความปลอดภัยและความ
เป็นระเบยบในการใหบ้ริการแกป่ระขาขบ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ต้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณแีละกีฬา

7.1 พัฒนาฟ้นสู่และส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ติลปวัฒนธรรมและประเพณขีองขุมขบท้องถิ่น
โคราช เพื่อการอบรุักษส์ิบสานต่อและเชื่อมโยงสูก่ิจกรรมการท่องเที่ยว

7.2 พัฒนาและพื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมตั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว และสิงอิานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อกระตุ้บเศรษฐกิจและสร้างรายไตจ้ากการท่องเที่ยว ของจังหวัด

นครราชลิมาเพิ่มขั้น
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7.3 สนับสบุบและส่งเสริมความสามารถของผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสร้างเคริอข่าย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพสิบค้าและบริการ โดยการจับคูธุ่รกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ

7.4 ส่งเสริมและสนับสบุนกิจกรรมลานกีฬาขุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประ๓ทต่างๆ ทั้งแต่

ระดับหมูบ่้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป๋นเสิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอา?พใบระดับขาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตรท์ี่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อใหร้องรับการปฎบต้ิภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมาย

กําหนดอย่างมประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประขาคมอาเขียน ทั้งนี้ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนความรูแ้ละทัศนคตใินด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องลี่นใบประขาคมอาเขียนและของประเทศต่างๆ
ใบโลก

8.2 นําระบบสารสนเทศมาใขัในการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อใหบ้ริการประชาชนไดส้ะดวก

รวดเร็ว แม่นยําโดยยึดถึอประโยชน์สูงสุดของประซาขบผูร้ับบริการเป็นสําคัญ

8.3 สนับสบุนบุคลากรในสังกัด ใหไ้ดร้ับการศึกษา อบรม การทํา1วิจัย เพื่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับ

ประสิทธิภาพ การทํางานใหเ้กิดประสิทธพิลในการบริการประขาขน และใบการลี่อสารและร่วมมือกับประขาคมอาเขียน
8.4 บูรผาการการจัดทําแผนพัฒนาห้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงาบภาครัฐ และเอกขนองค์กร

ปกครองส่วนห้องถิ่นเพื่อพัฒนาห้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแกป่ระขาซบใบตำบล

8.5 เปิดโอกาสใหป้ระขาซนไดเ้ข้ามืสว่นร่วมในการกําหนดนโยบายและความต้องการ ของประชาขบใน
การพัฒนาตําบล

8.6 เพื่มประสิทธิภาพใบการปฎิบ้ตราซการ

ยุทธศาสตรท์ี่ 9 ยทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยใน?วิตและทรัพย์สิน

9.1 ส่งเสริมและสนับสบุนการติดทั้งระบบเติอนภัยธรรมชาติและภัยพบ'ตติ่างๆ

9.2 ส่งเสริม สนับสบุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาบ มูลนิธกิารกุศลและองค์กรที๓่ยวขอ้ง

ใบการเตรียมความพร้อมใบการป๋องกันภัย และการข่วยเหลอผูป้ระสบภัย

9.3 ส่งเสริมและสนับสบุนการติดทั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตขุมขบและสถานทีส่ําคัญเพื่อสร้าง

ความอบอุ่นใจและความปลอดภัยใบขีวิตและทรัพย์สินของประขาซน

9.4 สนับสบุบการมืกอบรมจัดทั้งและอบรมพื่บหiุอาสาสมัครป๋องกันภัยฝ่ายพลเริอบ (อปพร.)

เพื่อเป็นกําลังสนับสบุนเจ้าหน้าทีร่ัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรใบขุมชนหมูบ่้าน

ท

บ
:
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ต้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10.1 ส่งเสริมสนับสบุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคIอกชน ใบการ
พัฒนาพื้นฟแูละอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่ง ลุ่มนํ้าลําคลอง และป่าไมใ้ท้มืความอุดมสมบูรณ์

10.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกขบ ใน

การรณรงค์สร้างจํตลํานัก เพี่อป่องกันและแก้!ขปีญหามลพิษและปีญหาสิ่งแวดล้อมของ‘ชุมขนท้องถิ่นทุกระดับ

10.3 ส่งเสริม สนับสบุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพี่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎํภลูอย่างเป็นระบบ

2. ยุหรศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศนใ์บการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า ไตก้ําหนดวิสัยทัคน์ (Vision) เพี่อเป็นแนวทางการพัฒนา สิ่งมอีุดหมาย
และความต้องการทีจ่ะใหเ้กิดขี้บหรอิบรรลผุลในอนาคตข้างหน้า จังไตก้ําหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังทีจ่ะใหเ้กิดขึ้นในอนาคต
ดังบี้

]

"ตําบลโนนค่าเป็น'ชุมชนน่าอยู่ ภูมทิัศน์สวยงาม บริหารจัดการแบบมสี่วนร่วม โครงสร้างพื้นฐานที่วถึง

ประชาชนมคีุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสิ่งนวดล้อมอย่างยั่งยืน น่าสังคมยูป่ระชาคมอาเชียน"

2.2 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า ภายใตแ้ผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

(พ.ศ.2558-2562) เป็นการกําหนดว่าใบอนาคตองค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า จะเป็นไปในทัศทางใดและเป็น

เครื่องมือกําหนดแนวทางการพัฒนาชองแผนพัฒนาท้องถิ่นสิ่ปี (พ.ศ.2561-2564) ว่ามคีวามสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเพยงใด โตยมีมยีุทธศาสตร์หลักที่จะตําเนิบการใหป้ระสบความสําเร็จรวม 10

ยุทธศาสตร์ ดังบี้
_ท 1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวหางพระราชดําริ

2. ยุทธศาสตร์ต้านการพัฒนาการสืกษา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้านการเกษตร
4. ยุทธศาสตร์ต้านการพัฒนาสังคม

5. ยุทธศาสตร์ต้านการพัฒนาสาธารณสุข
6. ยุทธศาสตร์ต้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละกีฬา

8. ยุทธศาสตร์ต้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด
9. ยุทธศาสตร์ต้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิบ

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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2.3 เป้าประสงค์

1. เพี่อส่งเสริมและสนับสบุบการดําเนิบการดามแนวทางหระราชดําริ

2. เพี่อพัฒนาด้านการสกิษาใหม้คีุณภาพตามมาตรฐานสากล มุ่งสูป่ระชาคมอาเจียน
3. เพี่อส่งเสริม สนับสบุนและพัฒนาด้านเก’ษตรกรรม ใหม้คีวามเข้มแข็งและยั่งยืน
4. เพี่อพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมใหป้ระชาชนมคีุณภาพจีวิตที่สิ
5. เพี่อเสริมสร้างศักยภาพงานด้านสาธารณสุข ใหป้ระชาซนไดร้ับบริการอย่างทั่วทงและมสีุขภาพสิถ้วนทนัา
6. เพี่อพัฒนาโครงสร้างพี่นฐานในตำบลโนนค่า

7. เพี่อสิบสาบคาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณห้องถิ่นใหค้งอยูต่ลอดไป
8. เพี่อส่งเสริมและสนับสบุนด้านกีฬาใหป้ระชาขนมสีุขภาพแข็งแรง
9. เพี่อบริพารราชการใหม้ปีระสิทธิภาพคุณภาพ ด้านนัดิธรรม คุณธรรม ความข็อสัตย์ ความคุ้มค่า โปร่งใส และ

มสี่วนร่วมของประซาขบ
10. เพี่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในจีวตและทรัพย์สินของประชาขบ
11. เพี่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาสแิละสิงแวดล้อมสูค่วามยั่งยืนน

Z4 คัว!'วัด
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

๕*,-!! ควชวด
(1) จํานวนโครงการขุดลอกคคูลองแหลง่นํ้าเดิม
(2) จํานวนโครงการก่อสร้างแหลง่นํ้าใหม่

(3) จํานวนโครงการก่อสร้างและปรับปรุงฝาย

(4) จํานวนโครงการพัฒนาเพี่อแก้ไขปัญหานํ้าท่วมและนํ้าแล้ง

(5) จํานวนโครงการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยง

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสกิษา

คัว!วัด
(1) จํานวนเด็กเล็กใบคูนย์พัฒนาเด็กเล็กมพีัฒนาการพีส่มวัย
(2) ร้อยละความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการส่งเสริมและพัฒนาการสกิษาระคับปฐมวัยของ อบต.
(3) ร้อยละของจํานวนเด็ก่เล็กและเด็กวัยเรียบในพื้นทีไ่ด้รับการสนับสบุนหางการสิกษาอย่าง

เพียงพอ
I1

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
คัว!วัด

(1) ร้อยละของเกษตรกรที่มเีทคนิค ทักษะในการผสิตผลทางการเกษตรอนทรยี์

(2) ร้อยละของครัวเรือนและกลุ่มอาจีพพีม่ทีักษะในการประกอบอาจีพ

(3) ร้อยละของสถานประกอบการทีม่คีุณธรรม จริยธรรม ตระหนักสิงผู้,บริโภค

(4) ร้อยละของประชาชน/ครัวเรือนทีก่ารดํารงจีริตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



75

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
ตัวชีว้ัต

(1) จํานวนกิจกรรมการดําเนินงาบของคณะกรรมการหมู,บ้านและกลุ่มองค์กรต่างๆ
(2) จํานวนโครงการเรียบรูแ้ละสร้างความเข้มแข็งของประซาขนในทุกด้าน

(3) ร้อยละความพงหอใจของสตรี ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ และผูด้้อยโอกาส
(4) จํานวนเด็กและเยาวขนทีท่ํางาบในช่วงปิดภาคเรียบ
(5) ร้อยละของครัวเรอีบvisรายไดเ้พิ่ม
(6) จํานวนโครงการ/กิจกรรม การบ้องกับและแกI้ขปีญหายาเสพติด

(7) ร้อยละของประซาขนทีเ่ข้ามารส่วนร่วมในโครงการ

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข,1
ตัวชีว้ัด

(1) ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม

(2) จํานวนห:]บ้านที่ใดร้ับการสนับสบุนงบประมาณพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
(3) จําบวบเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพใบระดับฟ้องกน ไมต่ากว่าร้อยละ 30
(4) จําบวบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและอนามัยของประซาขนทุกวัย
(5) ร้อยละของประซาขบที่บ้วยจากโรคติดต่อ

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ตัวชีว้ัด

(1) จําบวบการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางระบายนํ้า
(2) จําบวบปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะใหค้รบทุกครัวเริอน

(3) จํานวนปริมาณการขยายเขตประปาใหค้รบทุกครัวเรอีบ
(4) จํานวนการไดร้ับบริการสาธารณะอึ่บ ๆ เข้น บ้ายประขาสัมพันธ์ บ้ายแนะน่าสถานที่ ๆลๆ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละกีฬา

ตัวชีว้ัต

(1) จํานวนกิจกรรมด้านศาสนา สืลปวัฒนธรรมและประเพณสีําคัญของชุมซน
(2) ร้อยละของประซาซนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม

(3) จํานวนเด็กและเยาวขนทีไ่ดร้ับการส่งเสริมและสนับสทุนกิจกรรมการแข้งข้นกีฬา
(4) ร้อยละความพิงพอใจของเด็กและเยาวซน
(5) ร้อยละความพิงพอใจของผู้ปกครอง เด็ก เยาวชน ใบการรณรงค์และสร้างจิตสํานึก

ภูมคุ้มกันในสังคม
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8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ตัวชีว้ัด

(1) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมทีส่นับสนุนการดําเนินงาบตามนโยบายภาครัฐและส่วบราชการ
อึ๋นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ใบการดําเนินงาบด้านต่างๆ

(2) ร้อยละของการมืสว่นร่วมของประชาซนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
(3) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมทีส่่งเสริมและพัฒนาเทคโบโลร เที่มสักยภาพของบุคลากรและ

องค์กรใหม้ืข้ดความสามารถในการพัฒนา

(4) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริการประชาชนตาม
มาตรฐานสากล

(5) ร้อยละของความพึงพอใจของประซาซนผู้โขบ้ริการ

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยใน?วัตและทรัพย์สิน

ตัวชี้'วัด

(1) ร้อยละของอุบ้ตภัยทีเ่กิดขึ้น
(2) ร้อยละของอาสาสมัครฟ้องกันภัยฝ่ายพลเริอน

(3) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน

JI 10. ยุทธศาสตร์ด้านการอบรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดด้อม

ตัวชี้วัพ
(1) ร้อยละของการมืส่วนร่วมภาคประชาขนในการบารุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาตและสิงแวดด้อม
(2) ร้อยละของสถานประกอบการที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงความสําคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดด้อม

(3) ร้อยละของครัวเริอนทีก่ําจัดคัด แยกขยะมูลฝอย ใหถู้กสุขลักษณะ
(4) ร้อยละของครัวเริอนไมถู่กรบกวนจากมลภาวะและสิงแวดด้อม

2.5 ค่าเป้าหมาย
(1) เที่อพัฒนาขุดลอกคคูลองและจัดสร้างแหล่งน่า สงวนและเก็บกักบํ้าเพึ๋อการเกษตร เพี่อการ

อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการ เพี่อแกัIขป้ญหานํ้าท่วมและนํ้าแด้ง ตาบแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) เพี่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล

โนนค่า ใหเ้ป็นโปตามมาตรฐานการศึกษา-
(3) สนับสบุนคูนย์คอมพิวเตอร์ระดับขุมชน เพี่อเพี่มทักษะประชาชนใบชุมชน สนับสบุนและ

ส่งเสริมใหป้ระชาชนทุกหมูทุ่กระดับใหเ้ตรยิมพร้อมและตระหนักถึงความสําคัญของการเข้าสูป่ระชาคมอาเข้ยนในทุกด้าน

เช่น ด้านแรงงาบ ด้านอาข้พ ๆลๆ โตยเฉพาะด้านการใชภ้าษาใบสังคมอาเข้ยบ เข่น ภาษาอังกฤษ เป็นด้น
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(4) เพื่อส่งเสริมการสืกษาในระบบ บอกระบบ และการสืกษาตามอัธยาศัย
(5) เพื่อลตตันทนุการผลิตและเพิ่มมลูค่าผลผลิตหางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหม้ืคุฌภาพปี

มาตรฐานสากล โดยการร่วมมอและใหค้วามร่วมมอกับพบ่วยงาบทั้งภาครัฐและเอกซน
(6) เพื่อส่งเสริมสนับสบุบการแปรรูปสิบค้าทางการเกษตรอย่างปคีุณภาพนําเครื่องอักร

เทคโนโลยใีหม่ๆ มาใข้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพใบท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายสินค้าไปสูท่ั้งภายใบ
และต่างประเทศโดยการร่วมมอ และใหค้วามร่วมปีอกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกซบ

(7) เพื่อสนับสบุบการท้าการเกษตรทางเลอก เพื่อเพื่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบาย
เศรษฐกิจพอเพยงโดยอาศัยเทคโนโลยพีื่ท้บสมัย โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกขบ

และ

(8) เพื่อส่งเสริมประซาขนในท้องถิ่บใหป้กีารเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพื่อจําหน่าย
เพื่อการอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและใหค้วามร่วมมอกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกขน

และ

(9) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมูบ่้านและชุมขบใหเ้ข้มแข็ง เพื่อเป็นผูน้่า

การพัฒนาชุมขนและท้องถิ่นที่มคืุณภาพ
(10) เพื่อส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมูบ่้าน ใหพ้ึ่งตนเอง'โดัให้ประซาขนมฐานะดีขึ้น ปี

สาธารณูปโภคที่ดีและเข้าถึงทุกชุมซน
(11) เพื่อส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตริ ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ และผูด้้อยโอกาสโดย

การอัดกิจกรรมที่เหมาะสมและตําเนิบการใหเ้กิดกองทุน หรอิอัดหางบประมาณ เพื่อตําเนินการพัฒนาบทบาทและ
คุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาใหม้ืความรูค้วามข้านาญใบวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพื่งตบเองเลี้ยง
ตนเองและลรอบครัวไดอ้ย่างมเืกียรติและศักดค็รทิัดเทียมกับบุคคลทั่วไป

(12) เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวขบ เพื่อเป็นบุคลากรที่มืคุณภาพของสังคมต่อไปใบ

’ j

อบาค่ต

(13) เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงาบใบท้องถิ่น เพื่อเตรยิม
ยกระดับเข้าสูป่ระซาคมอาเชียน

(14) เพื่อตําเนินการสนับสบุบ และประสานการปฏบ้ตเพื่อฟ้องกับและให้มืการปราบปรามและแค้น]

ปีญหาการเสพ การผลิต การจําหน่ายยาเสพติดใบทุกระดับ
(15) เพื่อตําเนินการโครงการ อบด. พบประขาขน เพื่อให้บริการประขาขนและรับทราบปีญหา

อุปสรรค และความต้องการของประขาซนใบพื่นที่
(16) เพื่อสนับสบุบการอัดตั้งกองทุบ และเพิ่มสอสัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร

1

สาธารณสุขหมูบ่้าน (อสม.)
(17) เพื่อส่งเสริมและสนับสบุนใหก้ารรักษาพยาบาลประซาขนในระดับตําบลหมูบ่้านและชุมซนที่มื

คุณภาพและมาตรฐาน เพื่อใหป้ระชาชนไดร้ับบริการที่ด ทั่วถึงและทับเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตําบลและหน่วยงานหรอิองค์กรทีเ่กี่ยวข้อง
I I

I



78

(18) เพี่อส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประขาขนในระดับหมูบ่้านและขุมซน ใหัมสุขภาพ
แข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การป้องกันการใชย้าอย่างถูกต้อง และเช้ารับการตรวจ
สุขภาพหรอิบริการดัานสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธกีารทางการแพทย์

(19) เพี่อก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถืง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
และแกัIขป๋ญหาความเสือดร้อนของประขาขน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่
อีน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการตํารงชีวิตของประซาซน

(20) เพี่อการแกัใขป้ญหาความเสือดร้อนของประซาขบในต้านสาธารญปโภค-สาธารณูปการ
(21) เพี่อการผังเมืองรวมของท้องถิ่น
(22) เพี่อส่งเสริมสถานทีเ่พี่อนันทนาการขุมขน
(23) เพี่อพัฒนาพื้นฟแูละส่งเสริมกิจกรรมต้านศาสนาสิลปวัฒนธรรมและประเพณขีองขุมซนท้องถิ่น

เพี่อการอบรุักษ์สิบสานและเใเอมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
(24) เพี่อส่งเสริมและสนับสบุนกิจกรรมลาบกีฬาขุมขบ และจัดการแข่งข้นกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่

ระดับหมูบ่้าน ระดับจังหวัด เพี่อใหเ้ยาวซน นักเรียน นักกกีษา เกิดความสนใจและมแีรงจูงใจใบกิจกรรมกีฬา รวมกีงการ
สร้างความเป็นเลิศทางต้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพใบระดับขาติและนานาซาสิ

(25) เพี่อปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่าเพี่อใหร้องรับการ

ปฎิบ้ตภารกิจหน้าที่ ตามทีก่ฎหมายกําหนดอย่างมปีระสิทธภีาพ
(26) เพี่อนําระบบสารสบเทศมาใชใ้นการบริหารงานองค์กร เพี่อใหบ้ริการกับประขาซบใหส้ะดวก

รวดเร็ว โดยยึดถือประโยขนสํูงสุดของประชาขน ผูร้ับบริการเป็นส้าคญั

(27) เพี่อสนับสบุบบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลใหไ้ตร้ับการทกษา อบรม กัริรVใาวิจัย

เพี่มพูนความรู้ เพี่อยกระดับประสิทธิภาพ การทํางาบใหเ้กิดประสิทธิผลในการบริการประขาขน

(28) เพี่อบรุฌาการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงาบภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพี่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยขน์สูงสุดแกป่ระขานในตําบลบุ่งขีเ้หล็ก

(29) เพี่อเป็ดโอกาสใหป้ระซาซนไต้เข้ามสี่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความต้องการของ

ฆ
J

—

ประซาชนใบการพัฒนาตําบลโนนค่า

(30) เพี่อส่งเสริม สนับสบุนและร่วมมือกับส่วนราซการหน่วยงานบลุน้ธิการกุศลและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป๋องกับกัย และการช่วยเหลอผูป้ระสบลัย

(31) เพี่อส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกลัองวงจรปิดในเขตขุมขน และสถานที่ส้าคัญ เพี่อ
สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิบของประซาซบ

(32) เพี่อสนับสบุนการ!)กอบรมจัดตั้งและอบรมพื้นฟตูํารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรอีบ (อปพร.) เพี่อเป็นกําลังสนับสบุนเจัาหน้าทีร่ัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในขุมขนหมูบ่้าน
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(33) เพื่อส่งเสริม สนับสบุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ใน
การพัฒนาพื่บฟแูละอนุรักษแ์หล่งป้า ลุ่มบํ้าลําคลอง และปาไมใ้ท้มืความอุดมสมบูรณ์

(34) เพื่อส่งเสริม สนับสบุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
ใบการรณรงค์จํตลํ านิกเพื่อปองกันและแกโ้ขปิญหามลพีษและปีญหาสิงแวดล้อมของชุมซบท้องถิ่นระดับ

(35) เพื่อส่งเสริม สนับสบุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการพื่เกึ๋ยวขอ้ง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใบการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิงปฎํกลูอกํางเป็นระบบ

2.6 กลยุหส์
-1 !

(1) พัฒนาชุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งป้า สงวนและเก็บกักป้าเพื่อการเกษดร เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการ เพื่อแกัโขปีญหาป้าท่วมและป้าแล้ง

(2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสืกษาของภูบย'พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนค่า
(3) สนับสบุนวัสดอุุปกรณ์การเรียนการสอนใหเ้พียงพอ
(4) จัดก็จกรรมเพื่อพัฒนาทักษะใหส้อดคล้องและเหมาะสม
(5) ส่งเสริมการตกิษาทางภาษา และส่งเสริมผูเ้รียบให้มืคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พีงประสงค์

(6) ส่งเสริมดักยภาพและขีดความสามารถใบการเพื่มผลผลิตหางการเกษตรอนทรยีและการแปรรูป

สินค้าทางการเกษตร ใหเ้กษตรกรสามารถเพื่มรายไค้ ลดรายจ่าย
(7) เสริมสร้างและเพื่มทักษะอาชีพของครัวเรีอนและกลุ่มอาขีพ
(8) สนับสบุนการทําการเกษตรทางเลอิก
(9) ส่งเสริมประขาชน/ครัวเรือนในการ!.]ระกอบอาชีพ การดํารงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(10) สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการหมูบ่้านและกลุ่มองค์กรต่างๆ
(11) ส่งเสริมกระบวนการเรียบรูแ้ละสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในทุกค้าน

(12) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสตรี ผูสู้งอายุ ผู้พกีาร และผูด้้อยโอกาส
(13) ส่งเสริมคุณภาพของเด็กและเยาวชนให้มงืานทําใบระหว่างปิดภาคเรียน

(14) ส่งเสริมอาชีพใหก้ับประขาซนใหม้ืรายไค้

(15) ส่งเสริมและสนับลบุบการปองกันและแกโ้ขปิญหายาเสพติด

(16) ส่งเสริมการมืสว่นร่วมของประชาชน

(17) ส่งเสริมความรู้ ทักษะ ความเข้าใจแกก่ลุ่ม อสบ. ผูน้ําชุมขน และกลุ่มสตรี
(18) สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
(19) สนับสบุบเไนสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ไมต่รกว่าร้อยละ 30
(20) ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและอนามัยของประชาชนทุกวัย

(21) ควบคุมและปองกันโรคติดต่อและไมต่ิดต่อในพี้นทึ๋
(22) ก่อสร้างและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายป้าใหเ้ป็นไปด้วยความสะดวก

(23) ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
(24) ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา

1 I
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(25) บริการสาธารณะทีป่ระชาชนพีงไดร้ับอย่างถ้วนหน้า

(26) ก่อสร้างและปรับปรุงพี้นทีส่าธารณะใหเ้น้นสถานที่เพิ่อนันทนาการชุมชน
(27) จัดกิจกรรมด้านศาสนา ดีลปวัฒนธรรมและประเพณสีําคัญของชุมชน
(28) สนับสบุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมวับสําคัญและเพณสีําคัญต่างๆ
(29) ส่งเสริมและสนับสบุบกิจกรรมการแข่งขับกีVท
(30) จัดหาวัสดอุุปกรณกีีฬาใหเ้พียงพอ
(31) ดําเนินการปรับปรุงกระบวบการทํางานตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการทีด่ี

(32) ส่งเสริมการมส่วนร่วมของประชาซนและองคักรทุกภาคส่วนในการพัฒนาหางการเมืองและลังคม
(33) ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยื เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรใหม้ืฃดความสามารถในการพัฒนา
(34) ส่งเสริมและสนับสบุนบุคลากรใหไ้ดร้ับการสืก อบรม เพิ่มความรู้
(35) ส่งเสริมการมืสว่นร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทําแผน และกิจกรรมต่างๆ
(36) ส่งเสริม สนับสบุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาบในการน้องกันภัย
(37) (3กอบรมและจัดตั้งอาสาสมัครเพี่อสนับสบุนการปฎิบ้ตงาบ
(38) จัดหาวัสดอุุปกรณใีบการน้องกันภัยต่างๆ ใหเ้พียงพอ
(39) สร้างจิตสําบกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน่าและสิงแวดล้อม
(40) สร้างจิตสํานิกและความตระหนักของผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค

(41) การบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสืยและรณรงค์การกําจัดขยะมูลฝอย

2.7 จุดยืนทางอุทรคาสตร่

1. การไดร้ับบริการด้านโครงสร้างพี้นฐานให้มืความสะดวกและเสมอภาค

2. มลภาวะและสํ่งแวดล้อมไมเ่น้นมลพีษใหน้้านเรอินและชุมชนน่าอยูส่งบสุข
3. ประขาชบมืศักยภาพ มืความรู้มรืายไดเ้พียงพอสามารถพีงตนเองได้

4. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดแีบบบูรณาการและมืสว่นร่วม
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวฆ
การเชื่อมโยงของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า (ภายใตแ้นวทางประชารัฐ)

วิสัยทัศน์ประเทศ **'--ยฺหรศาสตร์ขาติ ๒๐ ปี/ นโยบายรัฐบาล / แผนพัฒนาฯ ฉบบที่ ato

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด / ยุทธศาสตร์จังหวัด

J]
'"'I:i :.r~

J นําปัญหา/ความต้องการของ อบต. มาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ใบเขตจังหวัด

r
f ใ

นําปัญหาความต้องการของประชาซบ มาบรรจไุวใ้บแผนพัฒนาของ อบต.

I i

3. การวิเคราะทั เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห่กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นลี่จ เป็นแผนทีม่ิความสัมพันธใ์กลช้ีดกับงบประมาณรายจ่ายประจําปีโดยองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจะใชแ้ผนเป็นเกรึ๋องมิอในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีโดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น
ส์ปโีปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่ามภิารกิจสําคัญในการปฎบต้งิาบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและ
การพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ๋งภายใตร้ัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทีส่ร้าง

กระบวนการการกระจายอาบาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ เทศบาล
ตําบลแสลงพันจังมบิทบาทอ่านาจหน้าทีอ่ย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมหน้าทีใ่นการใหบ้ริการสาธารณะพื้นฐานแก่

ประซาขนใบท้องถิ่นเท่าบั้นแตย่ังขยายบทบาทหน้าทีอ่อกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรทีเ่ปิดใหป้ระชาคมท้องถิ่บมสิ่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฎบตังิาบ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่มมากขึ้น ด้วยภารกิจที่มมีากขึ้นจังมิความจําเป็นในการใชท้รัพยากรรายไต้ ทั้งที่
ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายไตท้ีร่ัฐบาลจัดสรรที่มิอยูจ่ํากัดใหเ้กิดประโยชน์สูงคุดและมิความโปร่งใสมากทีสุ่ด

-41* .
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การวางแผนถือเป็นกลไกล่าศัญประการหนื่งทีจ่ะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลจุุดบุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้
ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม และมความจําเป็นอย่างยงที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นใหคุ้้มค่า และเกิดประโยชน์

สูงสุดแกป่ระขาชนทั้งในปีจจบุันและอนาคต มิการปฏิบัตติามแผนงาบโครงการที่กําหนดใหเ้กิดลัมฤทธผลในช่วง!.วลาที่
กําหนดมาการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้น จะต้องเป็นการ
บริหารจัดการทีด่ี มิความโปร่งใส และพร้อมทีจ่ะใหม้ิการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม

ผลการริเคราะห์ศักยภาพเพี่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปีจจบุันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตชอง
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่าด้วยเทคนิค SWOT Analysis ( จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค )

1) จุดแข็ง (ร ะ Strength)

- มิแหล่งนั้าธรรมชาติ ดีอ ล่าคลองห้วยไผ่ และคลองชลประทาบ เหมาะแกก่ารทําการเกษตร

- มสิถานดกีษา 4 แห่ง ทั้งระดับประถมดกีษา และมัธยมดีกษาที่มิคุณภาพในระดับและมภิูนย์

พัฒนาเด็กเด็ก ของ อบต.โนนค่า จํานวน3 แห่ง สามารถรองรับการเริยนของเด็กบักเริยบไดอ้ย่างพอเพยง

- มิองค์การบริหารส่วนตําบลที่มิศักยภาพเพัยงพอทีร่องรับการบริการสาธารณะและแกใ้ขปญีหา
ความเดือดร้อนของประซาขน

- มิศาสนสถาน 7 แห่ง ไดร้ับการสนับสบุนการพัฒนาจากผูน้ําศาสนาในพื้นที่
- มิการประสานความร่วมมิอระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับส่วนราชการใบพื้นที่
- ผูบ้ริหารและผูน้ําในท้องที่ มภิาวะผูน้ํามิริสยัทัศน์และการประสานงานการทํางานที่ดี

2) จุดอ่อน (พ ะ Weakness)

- พื้นทีม่ิ 2 ลักษณะ คอ ทีร่าบลุ่ม และทีร่าบสูง ทําใหใ้บช่วงฤดฝูบกจ็ะเกิดนั้าท่วม ในช่วงฤดแูล้งก็

41
จะขาดแคลนนํ้า

- เป็นลังคมกี่งเมือง ไมส่ามารถรวบกลุ่มกับเพี่อดําเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม
อาชีพอย่างเข้มแข็ง การรวมกลุ่มเพี่อดําเนินกิจกรรมต่างๆ มืลักษณะเบาบาง

- การมืสว่นร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นยังมลิักษณะเบาบาง

- ไมม่สิถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ และสถานทีอ่อกกําลังกายอย่างเพัยงพอ

. :

3) โอกาส (o ะ Opportunity)

- มิการสนับสนุนงบประมาณใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่บทีม่ิแผนงาน/โครงการตามแนวหาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และมิการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาบอึ๋บๆ เช่น อบจ. ส.ส. สจ. ให้แกอ่งค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพี่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปตีามแผน
J I - ใบเขตอําเภอสูงเนินมิเขตอุตสาหกรรมบวนคร มโิรงงานขนาดใหญ่ ทําใหข้ยายเศรษฐกิจและ

สร้างงานใหก้ับประชาชนในพื้นที่
J - แนวนโยบายของรัฐบาลทีบุ่่งส่งเสริมกระบวนการมสิ่วนร่วมของประชาขบ

4) ข้อจํากัด(T ะ Threat)

- พื้นทีส่าธารณะส่วนใหญม่ิการบุกรุก ทําการเกษตรของประชาชน
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- ไมส่ามารถจัดเก็บภาษบำรุงท้องทีไ่ดม้ากกว่าเติมเพราะพื้นทีส่่วนใหญเ่ป็นพื้นทีท่ีไ่ดร้ับการยกIวัน
การจัด๓บภาษบํารุงท้องที่ ทำใหม้รีายไดจ้ากการจัดเก็บภาษไม่เพียงหอกับรายจ่ายในแตล่ะปี

- งบประมาพทีไ่ดร้ับจัดสรรไมเ่พยงพอ และบุคลากรใบการปฏิบัติงานไมเ่พียงพอต่อภารกิจถ่าย
โอน และถูกจํากัดด้วยภาระค่าใขจ้่าย

3.2 การประเมินสถานการฝสภาพแวดล้อมภายบอกทีเ่กียวข้อง
บริบทภายในภาพเศรษฐกิจไหยใบกรณฐีาน
ภายใดส้มมตฐิาน (1) แนวโน้มการขยายคัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และร้อยละ
4.2 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (2) การลงทุบภาครัฐขยายคัวเฉลี่ยร้อยละ 4 (3) รากานํ้าบันเฉลี่ย 70-90 ดอลลาร์

สรอ. ต่อบาร์เรลใบช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเฉลี่ย 80-100 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
13 (4) ผลตภาพการผลตรวมขยายคัวร้อยละ 2.1 โดยผลิดภาพการผลตภาคเกษตรหดคัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 0.8
ภาคอุตสาหกรรมขยายคัวเฉลี่ยร้อยละ 2.0 และภาคบริการขยายคัวเฉลี่ยร้อยละ 3.0 (5) การลงทุบภาคเอกขบขยายคัว

เฉลี่ยร้อยละ 5 และ (6) กําลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13

ตามลําคับภายใตส้มมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปขี้างหน้ามิแนวโน้มทีจ่ะขยายคัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3-4.3 โดยมี

ค่ากลางของการประมาณการร้อยละ 3.8 ขึ้งทําใหเ้ศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายไดสู้งในช่วงจ
2571 (ในกรณเีศรษฐกิจขยายคัวเฉลี่ยร้อยละ 4.3- 2574) บันกรณเีศรษฐกิจขยายคัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3) การขยายคัวใบ

กรณฐีานดังกล่าวทําใหเ้ศรษฐกิจไทยมิความเลี่ยงทีจ่ะดกอยูภ่ายใตก้ับคักประเทศรายไดป้านกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อ

คําน้งถงเงึ่อบไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (1) การลดลงของกําลังแรงงานทีจ่ะหดคัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ใบช่วง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ขึ้งจะเป็นป็จจยัถ่วงต่อการขยายคัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (2) ข้ดความสามารถด้านการคิดค้น

เหคโนโลยและนวัตกรรมขึ้งเป็นลี่งจ้าเป็นใบการยกระดับฐานะประเทศเข้ายูก่ารเป็นประเทศรายไดสู้งจะลดลงตามการ

เที่มขึ้นของลัดส่วนของประขากรผูสู้งอายุ (3) จ้าบวนประขากรรวมจะเริ่มลดลงใบปี 2570 ขึ้งล่งผลให้อุปสงค์และการ

ผลิตเพี่อตอบสนองความต้องการใบประเทศขยายคัวข้าลง (4) การเพี่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขับของประเทศ

ต่างๆ ที่การปรับคัวเข้ายู่สังคมผู้สูงอายขุ้ากว่าไทย (5) ภาระการไข้จ่ายเพี่อดูแลผู้สูงอายุเพี่มขึ้นท้าให้การจัดสรร

งบประมาณเพี่อการพัฒนาประเทศเพี่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมขี้อจํากัดมากขึ้น (6) เกณฑ์รายไดข้ั้นตํ่าลําหรับ

การเป็นประเทศรายไดข้ั้นสูงปรับคัวเพี่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 100-200 ดอลลาร์ สรอ.

และมาตรฐานการครองขีพของประเทศลําคัญๆ เริ่อนไขดังกล่าวท้าใหป้ระเทศไทยมิควาบล่มเลี่ยงทีจ่ะไมส่ามารถหา

รายได้ที่เพียงพอใบการทีจ่ะท้าให้คบไทยได้รับการพัฒนาอย่างเติมคักยภาพ มิความภาคภูมิ มิเกียรติและคักดศรใิน

ประขาคมภูมิภาคและใบเวทโลก
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ต่อคนต่อปตีามการเพีมขึ้นของรายได้
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การเข้าสูส่ังคมผู้สูงอายุ
การเข้าสู่สังคมผูสู้งอายขุองประเทศไทยส่งผลใหอ้ัตราการพี่งพงีของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผูสู้งอายุเพิ่ม
สูงขึ้น โดยในจ 2553 มปีระชากรวัยแรงงาบ 5 คนที่มสีักยภาพแบกรับผูสู้งอายุ 1 คน และคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะ

เหลอประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผูสู้งอายุ 1 คน การชาดแคลนกําลังแรงงาบท้าใหต้้องน้าเข้าแรงงานไร้

ทักษะจากประเทศเพี่อบน้าน ขึ้งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาบไทยใบต้านการยกระดับรายไตแ้ละทักษะtเมีอแรงงาบจะ
ข้าลง ผลิตภาพแรงงาบไทยอาจเพํ่มขึ้นข้า ปีญหาการค้ามบุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมชั่บพื้นฐานทีจ่้าเป็น ขึ้ง
จะเป็นปีญหาต่อเบึ๋องทีส่่งผลต่อคุณภาพชวิัตของคนไทย อาท้ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบ
บรกิารทางสังคม อย่างไรกต็าม นับเป็นโอกาสใบการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกจ็บริการทีเ่หมาะสมกับกลุ่มผูสู้งอายทุี่
เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบีอ้งต้น จะคํานวณใหมอ่ีกครั้งเมอการปรับปรุงฐานข้อมูลใบแบบจําลองเสริจสมบูรณ์เกณท์ขัน้ดาสศข.

J ใบจ 2546 ขึ้งอยูท่ี่ 12,745 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อจ
ความเหลีอ่มลํ้า
ความเหลี่อมลํ้าเป็นปิญหาสําคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมลํ้าต้านรายไต้ โอกาสการเข้าลงบริการภาครัฐและการเข้าสิง
ทรัพยากรธรรมชาด น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศทีล่ดทอนความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายไตแ้ละผลประโยขน้ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคบต่างๆ ใบสังคม
บางพื้นทีแ่ละบางสาซาการผลิตไมท่ั่วสิงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญต่กอยูใ่บกลุ่มที่มโีอกาสและรายไตสู้ง ท้าให้
สัดส่วนรายไตร้ะหว่างกลุ่มคบรวยร้อยละ 10 ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ 10 ของประชากร มคีวามแตกต่างกับสิง
34.9 เท่า ในปี 2556 นอกจากบีค้วามเหลื่อมล้ายังส่งผลใหเ้กิดปีญหาต่างๆ อาทิ ป้ญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คบยากจน
ขาดโอกาสการเข้าสิงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มคีุณภาพอย่างเท่าเทยิม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรูข้้อมูล
ข่าวสาร ปิญหาอาชญากรรมและยาเสพลิด

ความเป็นเมือง

การเปลี่ยนแปลงพื้นทีช่นบทไปสูค่วามเป็นเมืองมแีนวโน้มเพิ่มขึ้นเพี่อลดความแออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็น

การกระจายความเจริญสูพ่ื้นทีน่ั้นๆ จึงจําเป็นทีจ่ะต้องมกีารลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพี่อรองรับ

การเลิบโตของเมือง การใชป้ระโยชน์ของทรัพยากรท้องทนทั้งป้จจยัการผลิตและแรงงาบไปสู่ภาคการค้า บริการ และ
อุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยใีหม่ๆ ทีจ่ะช่วยลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม ขึ้งจะส่งผลต่อการลดลงและ
ความเลื่อมโทรมของทรัพยากรท้องลื่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งป้ญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะ

ชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งบี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงาบในพื้นทีอ่าจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิสิชวิัตและ
วัฒนธรรมท้องลื่น อย่างไรกด็าม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญข่ึ้นเพี่อตอบสนองความต้องการคบใบ
เมองทีม่ากขึ้น จะส่งผลใหเ้กิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมตี้นทุบต่าลง และการลงทุบใบระบบสาธารณูปโภคจะมี

ความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากบี้ ความต้องการแรงงาบที่มากขึ้นจะมสี่วนเออหริอท้าใหจ้ําเป็นต้องมีการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาในพื้นทีเ่พี่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการทีม่จีํานวนมาก
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การบริหารจัดการภาครัฐ
(1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราขอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอี้อต่อการพัฒนา

ธรรมากบิาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ค. 2558 มมาตราสําคัญ ทๆีจ่ะช่วยสนับสนฺบใหก้ารบริหาร
จัดการและการปรันปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา 69 หน่วยงานของรัฐ องค์การIอกชบ หริอองค์กรใดที่
ดําเนันกิจกรรม'โดยใขเ้งินแผ่นดํบ มหน้าทีต่้องเปิดเผยข้อนูล๓ยวกับการดําเนันการด้งกล่าวต่อสาธารณะ เพื่อใหพ้ลเมือง
ไตท้ิดตามและตรวจสอบมาตรา 82 รัฐต้องดําเน้นการตามแนวนโยบายพื่นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงาบราชการและ
งาบของรัฐอย่างอึ๋น ใหเ้ป็นไปตาบหลักธรรมาภบิาล พัฒนาและสรัางใอกาสเพื่ อลดความเหลื่อมลํ้าและสร้างความเป็น

ธรรมอย่างยั่งยบึ กระจายอํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดขอบทีช่ัดเจนระหว่างราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องลื่น รวมทั้งมกีลไกฟ้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤทิมชิอบที่มืประสิทธภิาพทั้ง
ในภาครัฐและภาคเอกชน ๆลๆ มาตรา 89 รัฐต้องดําเน้นนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐโดยยึด

หลักการรักษาวินัยและความยํ่'งยึบทางการคลัง และการใชจ้่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มรืะบบการเงินการคลังเพื่อ
ลังคม มรืะบบภาษอีากรที่มืความเป็นธรรม มปืระสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาซน และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและลังคม

(2) ภาคประซาลังคมให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสกาบันทางลังคม อาทิ มูลน้ธิ

สถาบันการสืกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการทิดตาม วิเคราะห์ ลังเคราะห์ เรื่องทีเ่กี่ยวกับการบริหารจัดการ

ประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภบิาล การทุจริตคอร์รัปขั่นทั้งการคอร์รัปชัน
ขนาดใหญ่และคอร์รัปชันภาคครัวเริอน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจเพื่อรายงานข้อคับพบและ
ข้อเสนอแนะสูส่าธารณะ เป็นแรงกดด้นใหผู้้มอีํานาจภาครัฐหับมาพัจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไก

การท้างาบต่างๆ ใหเ้หมาะสมมากขึ้น

[ ;

บริบทภายบอก
การเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุของโลก

องค์การสหประขาซาทิประเมินสถานการณ์ว่าใบช่วงป็ 2544-2643 (ค.ศ. 2001-2100) จะเป็นศตวรรษแห่งผูสู้งอายุ
หมายถึงการมปีระชากรอายุ 60 ปขีึ้นไปมากกว่ารัอยละ 10 ของประขากรรวมทั่วโลก โดยประเทศทีพ่ัฒนาแล้วจะใช้

ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวบานในการเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุเช่น ญี่ป่น อเมริกา ยุโรป ขณะทีก่ลุ่มประเทศกําลังพัฒนาจะมี

ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรด้งกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรยิมความพร้อมเพื่อ
รองรับสังคมผูสู้งอายทุีส่ั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผูสู้งอายจุะส่งผลให้มืการขาดแคลน
แรงงาบในประเทศ และมกีารเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น บอกจากนี้ มืความต้องการสินค้าและบริการทีเ่หมาะกับ

ผูสู้งอายมุากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากสําหรับประเทศไทยทีจ่ะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุบต้านการค้าและบริการ ด้าน

การท่องเที่ยว ทีพ่ักอาศัย การใหบ้ริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท่างานใน

ประเทศทีพ่ัฒนาแล้ว

) j



86

การปรับเปลี่ยนค้านเทคโนโลยแีละนวัดกรรมทีร่วดเร็ว

การปรับเปลี่ยนทีร่วดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัดกรรมส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงใบรูปแบบการผลิตและการค้าที่มี
ใช้เทคโนโลยมีาช่วยในการเพิ่มประลิทธภาพการผลิต การพาณิชย์อเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการด้าพิฐ่บทบาท
มากขึ้น มการยกระดบ้กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัตไิปสู่การใช้เทคโนโลยีพิ่ผสมผสานระหว่าง Information

Technology กับ Operational Technology หร็อที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์ เบ็ดที่เชื่อม
อุปกรณ์และ เครีอ่งมอต่างๆ เช่น โหรคัพท้มีอลิอรถยนต์ ตูเ้ย็น โทรทัศน์ และอึ๋นๆ เช้าไวด้้วยกัน) เพื่อผลิตสินด้าตาม

ความต้องการชองผู้บรโีภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตทีป่รับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยไีมท่ัน

ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท้าใหค้วามสามารถใบการแช่งขับลดลง

ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจใบระดับภูมิภาคและระดับโลกทีสู่งขึ้น
(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมกีารพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพเศษ

ภายใบประเทศ ชื่งจะมผีลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจบการปรับเปลี่ยน
กฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนทีบุ่่งเน้นใหค้วามสําคัญกับเรื่องความโปร่งใสและลิงแวดล้อมมากขึ้น

(2) การเปิดเสรภีายใตข้้อตกลงประขาคมเศรษฐกิจอาเขยนในป็ 2558 จะนํามาซี่งโอกาสที่สําคัญ หๆลาย
ประการต่อการยกระดับคักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ 1) การลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงคไ์นประเทศ 2)

โอกาสในการใชบ้ีจจยัการผลิตและแรงงาบสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมทึ่โชแ้รงงาบและวัตถดุิบเข้มขัน
ใบการเพิ่มขัดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้

ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ 3) โอกาสในการใชค้วามไดเ้ปรียบด้านสถานทีท่ั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
โลจิสติกส์ไบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตใบ
อบภุูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป

(3) การเปิดเสรหีางการค้ากับประเทศทีพ่ัฒนาแล้ว จะมกีารนําประเล็บด้านมาตรฐานของการค้าและบรกีารมา
เป็นข้อกิดกับทางการค้าชื่งตูป้ระกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อ
พัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจบพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อ

ลิงแวดล้อมและมคีวามรับผดชอบต่อสังคม/จมุซบมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรทีางการค้าจะก่อให้เกิด

การเคลื่อนย้ายพบทุน แนวโน้มราคาลิบค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดตันจากการเพิ่มขึ้นของขัดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนภุูมิภาคโดยเฉพาะใบการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ๋งทุบและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้ง
แนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐทีย่ังไมท่ั่วลิง ยังมแีนวโน้มทีจ่ะตอกย่าบีญหาความเหลื่อมล้าทางด้าน

รายไดใ้หม้ิความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วลิง (Inclusive Growth) ชื่ง
เป็นบีจจยัทีจ่ําเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจทีต่่อเนื่องและยั่งยีน

(4) ตลาดเงิน ตลาดทุบ และเศรษฐกิจโลกยังมิความเลี่ยงทีจ่ะผันผวนตลอดช่วงแผนๆ 12 เนื่องจาก 1)

ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับทิศทาง

นโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางลิงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2) บีญหาการสั่งสมหนีส้ารารณะใบประเทศสําคัญๆ

ทา';

-It

-



87

ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกทีม่ิความเลี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถยร/ทพขอ,}ระบบเศรษฐกิจ
และการเงินโลกหากมาตรการปฎรํูปในประเทคสําคัญ ขๆองโลกไมป่ระสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปรรรม

(5) ความเลี่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่ายทาง
ลังคมออนไลน์ ส่งผลให้มทิั้งโอกาสและความเลี่ยง ต่อวิถขีีวิตทัศนคติ และความเสื่อใบลังคม ตลอดจนความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล กระบวบการเร็ยบรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบข่าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อม

โทรมของทรัพยากรธรรมขาติและสื่งนวคลอ้มใหม้ิความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมขิองโลกเพิ่มขึ้น ทําใหเ้กิดความแห้งแล้ง

เป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมฤิดกูาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบุรณ์ของดิน ป่าไมเ้กิดความ
เสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลบ ผลผสิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพิขและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพของมบุษย์กรณ์ทีเ่กิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเลี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางขีวภาพ เข่น ระบบนิเวศ
ป่าไม้ ระบบนิเวศขายฝืง พนทีชุ่่มบํ้า เกิดการกัดเขาะขายส์ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียควานหลากหลาย
ทางชีวภาพตังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมํ่บคงต้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการ
พิ่งพาตนเองของชุมขน

(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศยังส่งผลใหภ้ัยพิบัติทางธรรมขาดิมิแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมิความ
รุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลต การพัฒนาอุตสาหกรรม
และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถกีารดํารงขีวิตของประขาซน บอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวิความเข้มข้นและเป็นแรงกดตับใหป้ระเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระ
ในการลดการปล่อยกําขเรือนกระจกภายใตก้ระแสการแข่งขันทางการค้า

-
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วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)

ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ การจัดทําเป้าหมายการพัฒนาที่ยํ่'งรนในกรอบ
สหประขา,ซาดิ (Sustainable Development Goals-SDGs) ใบขว่งเวลา 15 จโดยสหประขาชาตใิหก้ารรับรองแล้วเมี่อ
วันที่ 10 กับยายน 2557 ประกอบด้วยเป่าประสงค์ (Goal) จ้านวน 17 ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้าบวน 169 ข้อ สื่ง
จะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ทีต่้องเน้นขจัดความยากจบใหห้มดไป ประขาซนมิ

สุขภาพที่ดี มริะบบการคืกษา มิความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งรน มิระบบโครงสร้าง

พื้นฐานทีร่องรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งรน ลดความไมเ่ท่าเทียมกับทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มริูปแบบ
การผสิตและการบริโภคแบบยังรน เตรียมความพร้อมในการรับมิอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางขีวภาพ มิการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งรน ส่งเสริมใหล้ังคมมิ

ความสุข และมิความยุติธรรม
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ค้าบทา501{ว้กค้
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ธรรมรา?
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ค้านการพันนา
กา:ท,ฮงเหึ่ขว
ทาสบา-
ร้เบบฮรรม
งระเทพ
นละกีแา

ค้านกาวพัฒนา
โกวงสร้าง
สับฐาน

ค้านการพันบา
สาธารณสุใเ

ค้านการพัฒนาค้านการพัฒนา
การเกพร

ค้านกาวพัฒนา
การค้กาท

การสานค้อ
นนวหาง
ทระ:าซค้าวิ

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

I ของ อปท. ใบ
เขตจังหวด
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1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแบวทางหระราชดําริ
iv'X/ร; _

*vu-

งานอุตสาหกรรม
และการโยธา

งานการ๓ษดร

lÿBii
แผนงาน

เทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสืกษา

งานการสืกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมแผนงาน

I \๐
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V3. ยุทรศาสตร้ด้านการพัฒนาการเกษตร j
j..โ

J

งานการเกษตร
แผนงาน

.

•‘V

; jะ 4

4. ยุทธศาสตรด้านการพัฒนาสังคม
ไ;

งานสังคมสงเคราะห์

• .-ฒ1
1,งานสร้างความf ’I

รุ- •1. .* ;•* •'

mm.
งานงบกลาง

riM1
"Vi

'

? Si j X -<-ÿ*

Vแผนงาบ
lifeJA r . VOร่1 IJ

1•• •.ไ*V พ: - . 1
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

... -.-P

-

งานสาธารณลุฃแผนงาน

55>ะ

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นธาน

งานบริหารงานทั่วไปงานอุตสาหกรรม
และการโยธาแผนงาน

M3
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7. ยุทธศาลตรดิ้านการพัฒนาการฟองเที่ยว ศาสนา-วฒนธรรม ประเพณี และทฬา
H :••'*--1' . 1’ -,1, 1:14

- * : ะ" 1. •’ .•*1.':-'7•ะ
I

j.
:

งานการศาสนา
วัฒนธรรมนละนนทนาการแผนงาน

8.
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ill

งานบริหารงาน
ทั่วไปร'แผนงาน
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9. ยุทรศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัย
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งานการรกษา
ความสงบภายใน

V5

าแผนงาน
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nsV งานการเกษตรงานสาธารณสุข>:แผนงาน
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ส่วนที 3

การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นถิป่ไีปสู่การปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

;
ยุทธศาสตร์ ด้าน หน่วยงาบ

รบผิดชอบหลัก
หน่วยงาบ
ลนับลใเน

ห แผนงาบ

การลาบต่อแนวทาง
พระราซดําริ

- กองส่งเสริมการสานต่อแนวทาง
พระราชดําริ

- กองช่าง1 - อุตสาหกรรมและ
การโยธา

- การเกพ!ร
- สํานักปลัด- การเกษตร

- กองจ่าง
ด้านการพัฒนา
การศึกษา

ด้านการพัฒนาการศึกษา - การศึกษา - กองการศึกษา - สํานักปลัด2

- กองจ่าง
ด้านการพัฒนาการเกพร ด้านการพัฒนาการ - กองส่งเสริม - สํานักปลัด3 - การเกพร

การเกษตรเกพร - กองสาธารณสุข

- สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมขบ

- การเกพร

- งบกลาง
- ลังคมสงเคราะห์

ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาสังคม - สํานักปลัด

- กองสาธารณสุข
- กองส่งเสริม
การเกษตร
- กองสาธารณสุข

4

! }

!

สํานักปลัด- กองสวัสดิการฯ
ด้านการพัฒนาสาธารณสุข - สํานักปลัด - กองการศึกษาฯด้านการพัฒนา

สาธารณสุข
5 - สาธารณสุขI

- กองลาธารณสุข
- กองสวัสดิการๆ- สร้างความ

เข้มแข็งของชุมขน

- สํานักปลัด- กองจ่างด้านการพัฒนาโครงสร้าง ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

6 - เคหะและชุมขน
-Vพนฐาน

< - กองการศึกษาฯ- การศึกษา - สํานักปลัดด้านการพัฒนาการ
ท่องเพื้ยว
ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณแีละทพีา

ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว
ศาสนา-วัฒนธรรม

ประเพณแีละ?)หา

7

- กองจ่าง

- กองส่งเสริม
การเกพร

- การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

- การเกพรI
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ยุท5ศาสตริ ด้าน หน่วยงาน

รับผิดขอบหลัก
หน่วยงาบแผนงาบพ
ลนับสนุน

- บริหารงาบทั่วไป

- การศก,พา
- เคหะและชุมซบ
- สาธารณสุข
- งบกลาง

ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมองที่ติ

ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมองทั่ดี

- สํานักปลัด
- กองคลัง
- กองข่าง

- กองคลัง8
- กองช่าง

- กองการคึกษาฯ
- กองส่งเสริม
การเกษตร

- การรักษาความ
สงบภายใน

- สร้างความ
เข้มแข็งของชุมซบ

- สํานักปลัด - กองช่างการรักษาความปลอดภัย การรักษาความ
ปลอดภัย
ใบชีวิตและทรัพย์สิน

9

ในชีวิตและทรัพย์สิบ-เ

_ÿ:
. )

ด้านอบรุักษ์
ทรัพยากรธรรมซาติ
และสิ่งแวดล้อม

- กองช่าง

- กองส่งเสริม
การเกษตร

ด้านอบรุักษ์
ทรัพยากรธรรมซาติ
และสิ่งแวดล้อม

- สํานักปลัด
- กองสาธารณสุข
- กองส่งเสริม
การเกษตร

10 - สาธารณสุข

- การเกษตรI

10 ยุทธศาสตร์ 10 ด้าน 7 หน่วยงาน 7 หน่วยงาน10 แผนงานรวม

น ใ

I •

I I

)

I
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to. บัญรfํโครงการพัฒนาท้องกน ผ.0๑

บัญ3สรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องกน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคทารบริหารส่วนพําบลโนูนค่า อานาอ?!งเนิน จังหวัพนครราชส่มา
จ 2561 จ 2564 รวม 5 จจ 2562 ปี 2563 ปี 2565

ยุทธศาสพร' จํานวนงบประมาณ

[ครงกาใ (บาท)
จํานวนงบประมาณ

[ครงกาใ (บาท)
จํานวน จํานวน จํานวน

[ครงกา':

จําบวบ
[ครงการ

งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)(ครงการ ๒รงการ

ยุทธศาสตรทิ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแบวหางพระราชพําริ

น แผนงานอุพสาหกรรมและการโยธา 6,546,000 11 51 29,530,0009 4,946,000 6,546,000 11 6,546,0004,946,000 119

21 25,679,000 20 21,787,000 20 21,787,00025,679,000 20 12,461,000 102211.2 แผนงาบการ๓ษพร 107,393,000

3131 28,333,000 31 28,333,000 19,007,000
.

Vll. ร I 31.625.000 1 30 . 30,625.000 153 136,923,000

ยุทธศาสตรท์ึ่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสืกบา
2.1 แผนงานการสืกบา 1,754,764 1,785,164 1,785,164 1,785,164 8,845,0201,734,764 13 13 6412 13 13

~ , *ÿÿ,1 ',y บ?!'-. -
13 1,754,764 13 1,785,164 13 1,785,16410

_ 1,734,764 13รวม f 64 8,845,020..V

ผุทรศาสตร์ที 3 ยุหรศาสตร์ด้านการพัฒนาการ บพร
1,850,000340,000 390,000 390,000 390,000340,000 10 11 11 11 53103.1 แผนงานการIกบตร

390,000 11340,000 11
พ ,รุ,

1ก10 340,000 11 390,000390,000 53 1,850,000
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ผ.

บัญไ!สรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริพารส่วนตําบลโนนค่า ราเภอสงเนิน จังหวัดนครรา‘ยสม่า
จ 2563 จ 2564 รวม 5 ปีปี 2561 จ 2562 จ 2565

ยุทธศาสตร์ จํานวนงบประมาณ

[ครงการ (บาท)
จําบวบ

[ครงการ
จํานวนงบประมาณ

[ครงกาไ (บาท)
จํานวนงบประมาณ

๒รงการ (บาท)
จําบวนจํานวน

๒รงการ
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)เครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแจึงจองชุมชน 4,750,000250,000 8 330,000 10 1,390,000 10 1,390,000 10 1,390,000 457

30,000 150,00030,000 1 30,000 1 30,000 530,000 1 114.2 แผนงานการเก,ษตร

12,235,000 54,791,4009,943,200 11,035,000 11,635,000 153 3 333 9,943,2004.3 แผนงานงบกลาง

11 I 223,200 .2 โ,ÿ03.20. I นิI 12.455.000
'

14 13,055,000. 6514 13,655,000 59,691,400>๕-.พ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุจ

890,000 7 890,000 7 890,000 4,390,0007 860,000 7 35860,00075.1 แผนงานสาธารณสุข

500,000100,000 100,000 100,000 5100,000 1 11100,000 115.2 แผนงานงบกลาง

990,0008 990,000960,000 8 960,000รวม ร 408 8990,000 4,890,000o โ.: - •" ะ.7พ่V V

๐๐
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แบบ ผ.
บัญรเํสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ'น (ห.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า อ่านาอสูงเนิน จังหวัดนครราชสมิา

จ 2561 ปี 2563 จ 2564จ 2562 ปี 2565 รวม 5 จ
ยุทธศาสตร์ จํานวน

[ครงการ
จํานวนงบประมาณ

เครงการ (บาท)
จําบวบ
เครงการ

งบประมาณ จํานวน
(บาท) [เครงกา':

จํานวนงบประมาณ

เครงกาไ (บาท)
จําบวบงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)เครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างหนฐาน

20 25 2524 8,955,500 25 119 56,373,0009,259,0006.1 แผนงานเคหะและชุมชน 12,719,500 12.719,500 12,719,500

6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 207 204 216 187216 1,030329,645,000330,014,750 375,454,580 375,454,580 375,454,580 1.786,023.490

0.,

~
241 388,174,0.80. 241 212mmmmm 338,600,500

;•V>•*-ÿV - sirv ;-P ••ะ'-'.'-.m: . tt

1149รวม 388,174,080 388,174,080 1,842,396,490

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกห็า
7.1 แผนงาบการสืกบา 11,284,000 25 11,374,000 25 11,374,000 25 11,374,000 119 56,690,00011,284,000 2222

7.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 511,000 511,000 511,000 511,000 2,555,000511,000 88 8 8 8 40

300,000 1,500,000300,000 300,000 300,000 5300,000 1 11 117.3 แผนงานการเกษตร

โริ 12,095,000 31;, 34 12,185,000
$?&'••••- X12.185.000 12,185,00031

-V •;34 60,745,00034 16412,095,000.•'ไ. V

o
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แบบ ผ.o®

บัญริ!สรุปโครงการทัพนา

แผนพัฒนาท้องกึ๋น (ท.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนพําบลโนบค่า อําเภอสงเนูน จังหวัดนครราขส่มา
รวม 5 ปีจ 2561 จ 2563 ปี 2564 ปี 2565จ 2562

ยุทธศาสตร์ จํานูวนู งนประมาณ จํานวน
๒รงกาใ (บาท) ๒รงกาไ

จํานวน
๒รงการ

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ

(บาท) [ครงการ (บาท)
จํานวนงบประมาณ

๒รงการ (บาท)
งบประมาณ

(บาท)
จํานวน

[ครงการ
งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
8.1 แผนงานบริหารงานที่'วไป 29,195,000 40 30,190,000 40 30,190,000 40 30,190,000 18629,195,000 3333 148,960,000

8.2 แผนงานการค์กบา 35,100,0008,920,000 12 8,920,000 564,170,000 10 4,170,000 12 8,920,000 1210

2,500,000500,000 5500,000 500,000 500,0001 1500,000 1 1183 แผนงานเคหะและชุมขน

8.4 แผนงาบการพาณิชย์ 3,773,000 3,773,000 3,773,000 13273,000 3 3273,000 32 น,865,0002

_56_ 43,363,00034,133.000 56 43,383.000
1.",4646รÿ 43,383,00056 260 198,425,000•'พุ, *Yi

ยุทธศาสตรท์ี่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในริ!วัตและทรัพย์สิน

9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใบ 13028 282823 3,660,000 17,060,00023 3,660,000 3,660,0003,040,0003,040,000

9.2 แผนงานสร้างความเข้มแฃืงของชุมขน 70,000 570,000 70,00070,000 1 1 170,000 1 350,0001

เเสฒิIm I mm m 3,730,000 29 3,730,000 13524 mmm

____
m 17,410,000

o
ro
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แบบ ผ.

บัญรเํสรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (yi.fl. 2561 - 2565)

รงค่ทารบริหารส่วนคําบลโนูนค่า อําเภอสูงเนิน จังหวัคนครราช?เมา
ปี 2561 จ 2563 จ 2564 รวม 5 ปีปี 2562 จ 2565

ยุทธศาสตร์ จำนวน งบประมาณ จำนวน

เครงกาไ (บาท) [โครงการ
งบประมาณ จำนวน

(บาท) [ครงกาไ

จ่าบวน งบประมาณ

[ครงการ (บาท)
จำนวน

[ครงการ
จำนวน

๒รงการ
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอบรุักษ์ทรัหยากรธรรม และสิงแวดล้อม

4 3,283,000 203,283,000 4 3,283,000 4 3,283,0003,283,000 44 16,415.00010.1 แผนงานสาธารณสุข

305,000 305,000 7 305,000 7 305,000 35305,000 7 77 1,525,00010.2 แผนงานการเกษตร

113,588,0.00 11 3,588,000 3.566.000msmm ร,ทน . 3,588,000 55 17,940,000
62,764,200

นุ -
WWนุฒส[ิรLwt:,£L นÿ'ÿ•ำ?สิริ .V.

244VTr<
[ sg •J

5vSi

»—»

o
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องกน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนค้านลโนนค่า อํา๓อสงุเนิน จังหวัดนครราขลัมา

I

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมจาติ สิงนวดล้อม ใหน้ิความสมจเุรณ์อย่างttงยีนตามแนวVฑงเศร'ษฐกิจพอเทียง และยกระดับอุทยานธรก็!!โคราขลูอุ่ทยานธรรนโลก

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องกนในเจดจังหวัดที 1 ยุทธศาสตร์การสานค้อแนวทางพระราข'ดําริ

1. ยุทธศาสตร์การสานค้อแนวทางพระราขดําริ

1.1 แผนงาบอุดสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและทผี่านมา

ตัว#วัด
(KPI)

หน่วยงาบ
รับผิดขอบหลัก

ผลทคีาดว่าจะโตร้ับที เป็าหมาย (ผลผลัดของโครงการ)ว้ดธปุระสงค์โครงการ 2563
(บาท)

2564
(บาห)

2565
(บาท)

2561
(บาห)

2562
(บาท)

ประซาขนโตม้ิบํ้าอุปโภคบริโภค แลร

เทีอการเกพร ลามารถแกัโขปีญหา
1. เพี่อใหร้าษฎรมนี้าไข้อุปโภคบริโภค
และท้าการเทพดร

2. เพิอแกจ้ิ]ญหาการขาดแคลนน้าและ
จิ!เนหาภัยแล้ง

พจุ}ที 3 1) จุดลอกคลองห้วยไผ่ บริเวณโรงสูบ
พื้นที 1,450 ตารางเมดร ลัก;ฉลัย 3.00 เมตร

กองจ่าง200,000200,000 ระยะทาง1 จุดลอกคลอง

ประขาจนใตน้นิ้าอุปโภคบริโภค แล:
เพี่อการเกษตร สามารถแกโ้ขจิ]ญหา
ความเดอิดร้อนใบระยะยาวไตอ้ย่าง

ค้อเนอีงและยี'งยีน

หม่ที 6 1) จุดลอกสระน้าแดง กว้าง 90.00 เมตร
ยาว 100.00 เมตร ลัก 5.00 เมตร

1. เพี่อใหร้าษฎรนนิ้าไขอุ้ปโภคบรินาค
และท้าการเกษตร

2. เพี่อแก้จิ]ญหาการขาดแคลนน้าและ
จิ]ญหาภัยแล้ง

กองจ่าง670,000 670,000 ระยะทาง2 จุดลอกสระ

หจุ}ที 7 1) จุดลอกสระหนองปล้อง
ขนาดกว้าง 40 X 40 เมตร ลัก 2.00 เมตร

120,000 120,000 ระยะทาง

หจุ}ที 8 1) ชุดลอกสระน้าแก้วกุดเงน
กว้าง 70.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลัก 1.50 ม.

260,000 260,000 ระยะทาง

ประขาขนโตน้นิ้าอุปโภคบริโภค แล:
เพี่อการเกษตร ลามารถแกโ้ขจิ]ญหา

ความเดีอดรอนโนระยะยาวไตอ้ย่าง

1. เพี่อใหร้าษฎรนิน้าใขอุ้ปโภคบริโภค
และท้าการเกษดร
2. เพี่อแกจ้ิ]ญหาการขาดแคลนน้าและ
จิ]ญหาภัยแล้ง

หจุ}ที 3 1) ชุดขยายสระประปา กว้าง 15.00 เมตร
ยาว 115.00 เมตร ลักเลลัย 5.00 ๓ดร
หริอนปิริมาตรดินจุด'โมน่้อยกว่า 8,625.00 ลบ.ม.

กองจ่าง250,000 250,000 ระยะทาง3 ชุดขยายสระ

๐
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งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวพีว้ัต หน่วยงาน

รับNคซอบหลัก
ผลทีด่าดว่าจะพรับ•-J เป้าหมาย (ผลผลตของโดรงการ)วัตอุประสงดโครงการ 2563 2564

(บาท)
2565
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

ท
(KPI)

(บาท)

ประชาขนไดม้นำอุปโภคบริโภค แลร

เพื่อการเกษตร สามารถแกIขป้ญหา
ความเด้อดรัอบในระยะยาวไดอ้ย่าง

ตอเนึ๋องและยั่งยืน

หÿที่ 5 1) ขุดสระนํ้า หม่ทิ่ 5 บริเวณหนองกระโตน
ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร
ลึก 3.00 เมตร

2) ขุดสระ,นา หยู่ที่ 5 บริเวณสระนํ้าแคง หลัทแคน
ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร

ลึก 3.00 เมตร

ขุดสระนํ้า L เพื่อใหร้าษฎรมีนํ้าไขอุ้ปใภัคบริโภค
นละทาการเกษตร
2. เพื่อแกป้ีญหาการขาดแคลนป้าและ
บญหาภัยแล้ง

กองช่าง150,000150,000 ระยะทาง4

150,000 150,000 ระยะทาง

ประซาซนไดม้นํ้าอุปโภคบริโภค และ
เพื่อการเกษตร สามารถแกไ่ขปีญหา

ความเด้อดร้อนโนระยะยาวไดอ้ย่าง
ต่อเนึ่องและยั่งยืน

1. เพื่อไหร้าษฎรมนํ้าไข้อุปโภคบริโภค
และทำการเทษตร

2. เพื่อแกป้ิญหาการขาดแคลนนานละ

ปญีหาภัยแล้ง

ขุดลอกอ่าง๓บนํ้า หอุ่ที่ 4 1) ขุดลอกอ่างเกบนํ้า พร1ุทึ่ 4 บริเวณอ่างทกโพธึ๋
ขบาคกว้าง 20.00 เมตร ยาว 120.00 เมดร ลึก 3.00 เมดร
หรุ}ที่ 5 1) ขุดลอกอ่างเกบนํ้า หรุ}พี้ 5 บริเวณอ่างโคกกระพี้
(ด้านหน้าบระดนูํ้า) ขนาดกว้าง 36.00 เมตร
ยาว 115.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร

กองช่าง250,000 250,0005 ระยะทาง

250,000 250,000 ระยะทาง

ทําใหท้ํานบสามารถรองรับนํ้าไดัมาโเพื่อป้องกันการพังทลายจากนํ้าไหลผ่าV ช่อมแซมชุทํานบทรอัมงานเริยงห้นใหญ่ กองช่างปรับปรุงทํานบตาช่วง

หม่ที่ 2
380,000 380,000 ระยะทาง6

ทำใหม้นํ้าไขเ้พื่อการเกษตรอย่าง
เที่ยงทอ

ก่อสร้างคนกั้นนํ้า
เข้าสระนํ้านดง
หยู่ที่ 5 บ้านโคกกระพี้

เพื่อป้องกนบํ้าท่วมข้งภายใบพี้นท
เกษตรกร

ก่อสร้างคนกั้นบํ้า ขนาดกว้าง 3.00 เมดร สูง 1.50 เมดร

ยาว 400 เมตร
กองช่าง100,000 100,0007 ระยะทาง

o
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แบบ ผ.02

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด

(KPI)

หน่วยงาบ
รบผิดขอบหลก

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับที่ เป้าหมาย (ผลผลดของโครงการ)วัตชุประสงคโครงการ 2565
(บาห)

2561 2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท) (บาท)

กองซ่างเพี่อใฟ้ประขาขน!ต้มถนนนสําหรับใช้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

8 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านโนนค่า

หมู่ที่ 3 - บ้านโคกหินเหล็ก!ฟ หมูท่ี่ 6
(ช่วงกลางบ้านโคกหินเหล็กไฟ)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวาง 5.00 เมดร

ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร

หร็อมหึนที่ผวจราจรไมน่้อยกว่า 750

คารางเมตร พร้อมลงหินคลกไหลท่าง

กว้างด้านละ 0.50 เมตร

ประขาขนมถนนสําหรับสัญจรไ*

สะดวกรวดเร็ว

492,000 สาย

กองช่างเพี่อใหิประขาขนได้นถึนนนสําหรับใช้

ไนการคมนาคมไดอ้ยางสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมูV่ 6

สายหลวงแจก (ช่วงที่ 2)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร

ยาว 234 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรอมหนที่ผวจราจรไมน่้อยกว่า 936

ตารางเมตร พร้อมลงหินคธุกไหลท่าง

กว้างด้านละ 0.20 เมตร

ประขาขนมถนนสําหรับสัญจรไ.*

สะดวกรวดเร็ว

596,5009 สาย

o๐ร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนา'ท้องลื่น (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า อ’•นภอถงูเนิน จังหวัดนครราพมีา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมลํ้า เพีอยกระดับลังคมใหเ้ป็นเมิองน่าอยู่ ดามแนวทางเศรษฐกจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องลื่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและทีผ่่านมา .. ๕~ หน่วยงาน
รับผิดขอบหลัก

ตว'ซวด
ผลทีค่าควําจะไดร้ับเป็าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)วัตถปุระสงค์โครงการ 2562 2563

(บาท)
2564
(บาห)

2565
(บาท)

2561
(บาท)

(KPI)

(บาท)

เที่อเป็นการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอา

ระดับปฐมวัยสําหรับศูนย์พัฒนาเดีกเลิก

พ

ศูนยพ์ันาเดึกเล็ก

อบต.โนนค่า 3 แห่ง

มอุปกรณ์การเรัยบการสอน

ระดับปฐมรัยสําหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

กองการคึกษาๆจดหาอุปกรณ์การเรัยนการสอน

ระดับปฐมวัย

40,00040,00040,000 40,000 40,0001 ทรง

- เพี่อให้เด็กไดร้่วมกิจกรรมวันสําดัfyต่างๆ

- เพี่อให้แดกึรความรู้, และตระหนกถีงคว'

สําคัญของวันสําคัญต่างๆ

ศูนยพ์ันาเดึกเล็ก

อบต.โนนค่า 3 แห่ง

กองการคึกษาๆจดกิจกรรมวันสําคัญตํางา •ของ

ศูนย์พันาเดึกเล็ก อบต.โนนค่า

มความรู้ นละตระหนกกงความ

สําคัญของวันสําคัญตํางา

40,00040,000 40,000 40,000 40,0002 ทรง

เพี่อถมด็นรองรับการก่อสร้างศูนย์พัฒนา

เด็กเลก อบต.โบนค่า ณ โรงเรัยนโบนค่าวทยา

เพี่อแกนrปืญvrrนาท่วม'ฃง

ครั้งถมด้นเพี่อการก่อสร้างศูนย์พัฒนา

เดึกเล็กอบต.โนนค่า

กองการคึกษาๆเตรัยมก่อสร้างศูน นา

เด็กเล็กอบต.โนนค่า

ลงด็บโไม ขนาคกวาัง 50.00 เมตร

ยาว 60.00 เมตรหบาเฉลี่ย 0.50 เมตร

85,000 85,000 85,000 85,000 85,0003

I—1
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งบประมาณและทีผ่่านมา
ต้วขัร้ัด

(KPI)

หน่วยงาน
รบผดซอบหลก

ผลทีค่าดวําจะไตร้ับโครงการ รัตธปุระสงค่ ฟ้าหมาย (ผลผสิตของโครงการ)ท 2561 2564
(บาท)

25652562 2563
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. เพื่อใหเ้ด็กในเขตรับผิดขอบมอีาหารครบ

5 หมู่

2. เพื่อใหเ้ด็กในเขตความรับผิดขอบใตร้ับ

อาหารทีเ่หมาะสมตาม

ทําใหเ้ด็กในเขตความรับผิดขอบ

มอีาหารครบ 5 หมู่และทําใหเ้ด็ก

ในเซตความรับผิดขอบไดอาหาร

ที่ตรงกับพัฒนาการของร่างกาย

กองการศึกษาๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 นห่งอาหารกลางรัน ศูนย์ฟัฒบา

เด็กเลก อบต.โนนค่า

4 260,000 260,000 260,000 260,000260,000 ครง

1. เพอใหเ้ด็กใบเฃฅรับผิดซอบมอีาหาร

เสริมตามพัฒนาการสมรัย

2. เพอใหเ้ด็กในเขตความรับผิดขอบใตร้ับ

อาหารทีเ่หมาะสมตามรัย

*ÿ1 ทําใหเ้ด็กในเขตความรับผิดขอบ กองการศึกษาๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง5 อาหารเสริมนมศูนยพ์ัฒนา

เด็กเลก อบต.โนนค่า

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ครง
มอีาหารครบ 5 หม่นละทาใหเ้ด็ก

ในเขตความรับผิดขอนไตอ้าหาร

ทีต่รงกบพัฒนาการของร่างกาย

เด็กทีก่าลังศึกษาตั้งนต่อบบุาล

ถงขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ซองโรงเรียบในเขตพื้นที่

เพื่อใหเ้ด็กในเซตทีร่ับผิดขอบมอีาหาร

มํอาหารครบ 5 หมู่ และไตร้ับอาหารที่

เหมาะสมตามวย

ทําไหเ้ด็กในเซตทีร่ับผิดขอบ
มอีาหารครบ 5 หมู่ และไตร้ิบ

อาVทรทีต่รงกับพัฒนาการ

อาหารกลางรัน6 1,556,000 1.556,000 1,556,000 1,556,000 1,556,000

ของรางกาย

เด็กทีก่0าลังศึกษาตั้งแต่อบบุาล

ถงขั้นประถมศึกษาจที่ 6
ของโรงเริยนในเขตพื้นที่

เพื่อให้เด็กในเขตทีร่ับผิดขอบมอีาหาร

มํอาหารครบ 5 หมู่ และใตร้ับอาหารที่

เหมาะสมตามวย

ทําใหเ้ด็กในเขตทีร่ันผิดขอบ

มอีาหารครบ 5 หมู่ และใตร้ับ

อาหารทีต่รงกับพัฒนาการ

อาหารเสริม[นม)7 889,000889,000 889,000 889,000 889,000

ซองรางกาย

ทําใหผู้ป้กครองมีทัคนคตทิี่ดต็่อ

ศูนย์พัฒนาเด็กเลกทําใหเ้ด็กเล็ก

ใตร้ับการแกัใข ปรับปรุง

และพัฒนาตามกักยภาพ

i:เยี่ยมบ้านประสานความสัมพันธ์ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับ อบต.

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อนําข้อมลมาปรับปรุง แก!,ข พัฒนา

และส่งเสริมเด็กใหเ้ป็นไปในทคํทางที่ดึ

ออกเยี่ยมเยอนครอบครัวเด็กเล็ก

อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครง/ปี

รวม 4 ครั้ง

กองการศึกษาฯ8 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ครง

๐00



II แบบ ผ.02

งบประมาณนละทีผ่่านมา
ตัวซื้วค

(KPI)

หน่วยงาบ
รับผดซอบหลก

ฟ ผลทีค่าดว่าจะไครับโครงการ วตถประสงค์ เบ้าหมาย (ผลผลตของโครงการ)ท 2561
(บาท)

2562 2563
(บาท)

2565
(บาท)

2564
(บาท)(บาท)

เพี่อเสรีมสร้างทักษะและส่งเสรีมการเรียนรู้

นอกพ)งเร้ยม ใหัเคึกเรียนรูจ้าก

ประสบการถ!ตรง

ะเสรีมทักบะนละส่งเสรีมการเรียนรู้

นอกหองรัยน

ให้เคึกเรียนรูจ้ากประสบการณ์

โดขดรง

ถูนยทัพ:บาเคึกเลึก 3 แห่ง กองการตักบาๆ9 40,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ครง

เด็กพี่ก่าลงตักบาตั้งแตร่ะดบ้อบบุาล

ซนประโเมศกบาปีที่ 6 ซองโรงเรียน

ในเขตพื้นที่

เพี่อส่งเสรีมทักบะทางาซาการให้แกน่ักเรียใ

ตําบลโนนค่า

ครั้งมหกรรมการตักบาตําบลโนนค่า กองการตักบาๆให้เดกเรียนรูจ้ากประสบการณ์

โดยตรง

10 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

เพี่อให้เคึกและเยาวขนในพื้นที่!ด้มํความรูท้าง •1ส่งเสรีมการเรียนรูท้างภาบา

เพี่อทัพ]นาสู่สังคมอาเซิยน

จัดกิจกรรมเรียนรูท้างภาษา

จํานวน1 กิจกรรม

ทัาใหเ้ดกและเยาวซน!!ความรู้ ทองการตักบาๆ11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ครง
-งภาษามากขน ทางภาบา

'ะ.เพี่อทัฒนาการเรียนการสอนของ

ถูนย์ทัด]นาเด็กเลึท อบต.โนนค่า

สนับสบุนค่าใชจ้่าย

การบรหีารสถานตักบา

ศนยทัฒนาเคึกเลึค 3 นห่ง กองการตักบาๆสามารถทัด]นาการเรียน12 700,000 700,000700,000 700,000 700,000 ครง
I a.การสอนของภูนยหิด]นา

เคึกเลก

เคึกนักเรียนจากโรงเรียนตั้ง a แห่ง

ใบตําบลโนนค่า จํานวน500 คน

จัดงานจันเคึกแห่งซาติ เพี่อส่งเสรีมใหเ้ตกกล้านสดงออก รู้จักระเนยบ

วนัย รู้จักบทบาทหน้าทีซ่องตนเอง และ

ตระหนักถงความส่าทญัฃองตนเอง

น, ทําใหเ้ด็กเกิดความกระติอ

รีอรับและเกิดความกล้าแสดง

กองการตักบาๆ50,000 50,000 50,000 50,000 50,00013 ครง

ออกมากขน

จัดซื้อหนังสิอพิมพ์และหนังสิอ

ประจําหมบ่้าน

เพี่อใหป้ระซาขนไดร้ับทราบข่าวสาร

และเพิ่มพูนความรูจ้ากหนังสิอค่าง ๆ

จํานวน8 หมบ่้านและโรงพยาบาล

ส่งเสรีมสุขภาพตําบล2 แห่ง

ประซาซนไดร้ับทราบข่าวสาร

และความรูต้่าง ๆ เพี่มมากขน

กองการตักบาๆ45,000 45,000 45,0๓ 45,000 45,0๓14 ครง

o
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I3 IIII แบบ ผ.02

งบประมาณนละทีผ่่า'นมา
ตัวซึว๋ัค

(KPI)

หน่วยงาบ
รับผิคขอบหลัก

ผลทีค่าดว่าจะไตรัับ<4 วัตถปุระสงค์ เป็าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)โครงการ 2565
(บาท)

2564
(บาท)

ท 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

22เพี่อใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรูจ้าก

ประสบการณ์เพี่อพัฒนาคุณลักษณะอ้นพง

ประสงคใหเ้กิดขึ้นแกน่ักเรียนอย่างแหจ้รีง

ทําใหเ้ด็กและเยาวขนเกิด

การเรียนรูจ้ากประสบการณ์

ตรงมากขึ้น

กองการลักใ!ทๆส่งเสรีมความรู้สตปิ็ญญาเด็ก

และเยาว‘ชน

นักเรียนในระลับอนุบาล และผูป้กครอง

จานวน 150 คน

50,000 50,00050,000 50,00050,000 ครง15

I กองการลักษาๆการสรางอุทยานการลักษา

รร.กุดปลาเซ็งเหมึองลี่
เพี่อเบนแหล่งเรียนรูแ้ละ!กทกษะในกิจกรรม

พัฒนาผูเ้รียน

เด็กและเยาวขนมแหล่งเรียบรู้

ทางธรรมซาต

จัดกจกรรมÿวมกับโรงเรียนบ้านๅดปลาเขง

สรางอุทยานการลักษาโหัเด็กและเยาวซบ

ในดําบลไดเ้ข้าร่วมลักษาเรียนรูร้่วมกัน

40,00040,000 40,000 40,00040,000 ครง16

ส่งเสรีมความรู้ลัานดนตรพีื้นบ้าน

(กลองยาว} รร.บ้านกุดปลาเข็ง

เหมองลี่

กองการลักษาๆเพี่อใหน้ักเรียนใลรั่วมกิจกรรมพัฒนาการเรียน จัดอบรมใหค้วามรู้แทเด็กและเยาวชน

การสอนและอนุรักษด์นตรพีื้นบ้านใหค้งอยู่ ในการเล่นดนตรพีื้นบ้าน (กลองยาว)

และสนับสบุนว'สดอื่นๆที่เกี่ยวซอง

เด็กและเยาวชนมพัฒนาการ

ทางด้านดนตรแีละกลัาแสดง

ออกในสงพีถู่กดอง

10,00010,000 เจ,000 10,000 10,000 ครง17

สืบไป

หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลตภ้ณทเํตา

เผาถ่านใบสถานลักษา

รร.กุดห้วข้าง

เพี่อเป็นแหล่งเรียนรูซ้องนักเรียบในการนํา

รัสคเุหลอใขต้ามธรรมซาตมิาใข้อย่างคุมค่า

เด็กและนักเรียบมแหล่งเรียบรู้

และสภาพนวดลัอมในโรงเรียน

มสภาพแวดล้อมพีส่ะอาด

แห่งก่อสรัางเตาเผา1ขยะ จํานวน1 แห่ง 20,000 20,00018 20,000 20,000 20,000

สนับสบุนเครื่องเล่นสนาม

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนค่า

กองการลักษาๆเด็กเล็กมสถานทีส่ําหรับ

ทํากิจกรรมออกกำลังกาย และ

เพี่อนันทนาการ

สนับสบุนงบประมาณเพี่อจัดขึ้อ

อุปกรณ์ เครื่องเล่นสนาม จํานวน8 ขนัด

ใหค้บยพ่ัฒนาเด็กเล็ก จําน1วน 3 แห่ง

เพี่อเป็นการส่งเสรีมการเรียนรูแ้ละสติฟ้ญญา

ความพรัอมทางด้านร่างกาย

แห่ง30,000 30,00019 30,000 30,000 30,000

กองการลักษาๆเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่ว
ใปใด้รับความรูข้้อมลข่าวสาร

เทคโนโลยต่าง ๆ จากศูนย์ ICT

เพี่อใหเ้ด็กและเยาวฃน ประชาซนในตําบล

โนนค่าฐแหล่งความรูแ้ละแหล่งลันคว้า

ด้านเทคโบโลย

สร้างแหล่งเรียนรูธ้รรมซาติ

จํานวน1 แห่ง

แห่งสร้างแหล่งเรียนรูชุ้มชนด้านห้อง

สมด ร.ร. บ้านโคกหินเหล็กไฟ

20 20,000 20,000 20,000 20,00020,000

o



) IIIII แบบ ผ.02

งบประมาณและทผี่านนา Jt~
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ดว'ชวด

ผลทีค่าคว่าจะนรบโครงการ วัตชปุระสงค ฟ้าหมาย (ผลผลิตซองโครงการ)ท 2561 2562
(บาท)

2563 2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)
(บาท) (บาท)

เพี่อส่งเสริมกจกรรมการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม

ครั้งส่งเสริมผูเรยินมคุณธรรม

จริยธรรมและคุณลักษณะ

ที่พี่งประสงค์

จัดกจกรรมล่งเสริมผูเ้รียนมคีุณธรรม

จริยธรรม ปฎิบต้ธิรรมในโรงเรียน

ในเขตตําบลโนนค่า จำนวน 4 โรงเริยน

ทำใหเ้ด็กนักเริยนมคุณธรรม

จริยธรรมในการปฎนัตตนด็ขึ้น

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการ?เกาะทๆ21

เพี่อปรบปรุงภูมทัศน์และปรบปรุงอาคาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนค่า

ศูนย์'พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนค่าปรับปรุงภูมทัศน์และปรับปรุง

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.โนนคํา

ทำใหอ้าการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มคีวามพร้อมปลอดภยนละ

500,000 500,000 500,000 500,000 กองการด็กษาๆ500,00022 ครง

สวยงาม

ติดตั้งตะแกรงเหล็กลัก และประดู

เปิด-ปิด บริเวณซ่องว่างระหว่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารห้องนํไ้-

หอ้งครัว จำนวน 2 ชุด

ปรังปรุงศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

อบต.โนนก,'' ณโรงเรียนบ้านกุดหว้ช้าง

เพี่อใหศู้นย์พัฒนาเด็กเล็ก มความพร้อม

ในการใหบ้ริการ

กองการสืกใะทๆแห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รดวามพร้อมโนการใหบ้ริการ

23 65,000

ก่อสร้างฐานสําหรับตั้งลังเกึบนํ้า
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริพารส่วนตําบลโนนค่า

เพี่อใหศู้นยพ์ัฒนาเด็กเล็ก มคีวามพร้อม

ในการใหบ้ริการ

ก่อสร้างฐานสําหรับตั้งลังนํ้าคอนกริต

ฃนาดกวาง 1.50 เมดร ยาว 1.50 เมตร

สูง 050 .มตร จำนวน 3 ฐาน

พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน

กุดปลาเรงเหมื่องลี่ ว่านวน ไ ฐาน

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กอบค.โนนค่า

ณ โรงเรียนบ้านกุดพัวช้าง จานวน 2 ฐาน

กองการสืกษาๆ24 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มคีวามพร้อมใบการใหบ้ริการ

30,000



IIIIII แบ'บ ผ.02

งบประมาณและทีผ่่านมา
V a 1/

หน่วยงาน
รบผดชอบหลัก

ตวชวดฟ ผลทีค่าดว่าจะใหร้บโครงการ ว่คธปุระสงค เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)ท 2561 2562 2563 2564 2565
(บาท)

(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ต่อเตมอาค"รศูนย์พัฒนา*ด็กเล็ก

อบ 1ท1ด่า -X โรงเรียบโคก*3น*หล็ทไฟ

ต่อเติมหลังคาอาคารศูนยพ์ัฒนาเด็ทเล็ก

โ)นาคกว่าง 6.85 เมตร

ยาว 7.00 เมคร หรอมที่บทีใ่ชล้อย

โมน่อยกว่า 47.95 ตารางเมตร

เพี่อใหศู้นย์พัฒนาเด็กเล็ก มความพร้อม

ในการใหบ้ร้การ

กองการสืกษาๆ300,000 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มความพร้อมในการใหบ้ร้การ

25

ต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ขนาดกว่าง 5.00 เมตร

ยาว 10.00 เมตร หรีอมพี่นทีใ่ช้สอย

โมน่้อยกว่า 50 ตารางฌตร

เพี่อใหศู้นย์พัฒนาเด็กเล็ก มความพร้อม

ในการใหบ้รกีาร

ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนบานกุดปลาเข็งเหมองล็

425,000 กองการทีก่ใะทๆแห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มความพร้อมในการใหบ้ร้การ

26

ก่อสร้างสนามเด็กเล่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนค่า

ณ โรงเรึยน,บานกุดหัวช้าง

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสรมเหล็ก

ขนาดกว่าง 10.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

หรีอมพื้น'ทีโ่ชส้อย'ไม่น้อยกว่า 120.00

และก่อสร้างโครงเหล็กหลังคาคลม

ลานคอนกรีตเสรีมเหล็ก โ)นาดกว่าง

8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร

หรอีมพิ้บทีใ่ชส้อยไมน่้อยกว่า 80.00

ตารางเมตร ติดตั้งเครื่องเล่นสําหรับ

เสรีมสร้างพัฒนาการเด็ก จํานวน4 ชุด

เพี่อใหศู้นยพ์ัฒนาเด็กเล็ก มความพร้อม

ในการใหบ้รกีาร

500,000 กองการทีก่ษาๆแห่ง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

มความพร้อมในการใหบ้รกีาร

27

ro



แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถั๋บ (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า อํา๓อสูงเนิน จังหวัดนครราขสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จั:หวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหางเศรบฐกจ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนโนเขศจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกพรกรรม

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกพรกรรม

3.1 แผนงาบการเกพร

งบประมาฌและทีผ่่านมา
•J t£ OJ

หม่วยงาน
รบผิดซอบหลก

ดวชวดที่ ผลทีค่าดว่าจะไ#รบโครงการ วัตทประสงค์ .ป้าหมาย (ผลผลดของโครงการ 2561
(นาท)

2562 2563
(บาท)

2564 2565
(KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

เพื่อจัด๓บข้อมูลเกษตรกรปลูกฟ้ข

ในฤตต่างๆ

จัดนาบข้อมูลการเกษตร เกษตรกรตําบลโนนค่า ทำใฟ้มขี้อมูลทางด้านเกษตร
ที่เฟ้นปัจจุบัน

กองส่งเสรม1 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ราย

การเกษตร

เที่อปัองกันโรคระบาดในมนสําปะหลง

และอ้อย เพื่อป็องกันการแพรร่ะบาด

ของโรคและควบคุมไมใ่หเ้กิดการระบาด

ป๋องกันโรคระบาดในมนสําปะหลัง

และอ้อย

เกษตรกรผูป้ลูกมันสําปะหลัง

และอ้อยหมูท่ี่ 1 - 8
ลดการระบาดของโรคใบ

มันสําปะหลังและอ้อยปัอง

กันไมใ่หเ้กิดโรคระบาดแพร

กองส่งเสรม2 แปลง50,00050,000 50,000 50,000 50.000

การเกษตร

กระจาย

ทําให้เกษตรกรมคีวามรูและ

สามารถเพื่นผลผลิตทางเกษตร

เพื่อใหเ้กษตรกรไดม้คีวาม!และไดร้ับการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารปลูกมันสําปะหลัง

ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปลูก

มันสําปะหลัง

กลุ่มเกษตรกรปลูกมันสําปะหลัง

จํานวน8 หมูบ่ัาน

กลุ่ม กองส่งเสริม3 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

การเกษตร

พื้นที่ 860 ตารางเมตรเพื่อใหเ้กษตรกรมสีถานทีใ่นการตาก

ผลผลิตทางการเกษตร

ทําไหม้สีถานทีส่ําหรับตาก

ผลผลิตทางการการเกษตร

ลานตากผลผลิตทางการเกษตร

ภายไนตําบล

แห่ง กองส่งเสริม4 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

หนา 0.10 เมตร การเกษตร

น-3



๙นบ ผ. UZ

งบประมาณและทีผ่่าบมาเป้าหมาย
ด้วลี้วิด

(KPI)

หน่วยงาบ
รบผิดขอบหลก

ที่ ผลทีค่าดว่าจะ,พรับโครงการ วตธปุระศงค 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(ผลผลตของโครงการ)

เพิ่อสนบสบนุการทําอา?พและเพิ่มรายได้

หล'กจากการเพาะปลูกหรอการ๓บเกี่ยว
ส่งเสริมกลุ่มผลิตฟ้ขสมนไพร สมา?กใบกลุ่มผลิตฟ้ขสมนไพร เกษตรกรไดร้ับความรู้ มอา?พเสริม

เพิ่มทักษะโนการประกอบอา?พ

กลุ่ม กองส่งเสริม50,000 50,000 50,000 50,0005 50,000

การเกษตร

เพิ่อบริการและก่ายทอดเทคโนไลยและ

การเกพรไหแกเ่กษตรกรตําบลโนนค่า

เกษตรกรตําบลโนนค่า เกษตรกรไดร้ับความรู้ มอา?พเสริม

เพิ่มทักษะในการประกอบอา?พ

ส่งเสริมคนย์บริการและก่ายทอด

เทคโนโลยีและการเกษตรประจํา

ตําบล

แห่ง กองส่งเสริม40,000 40,000 40,000 40,000 40,0006

การเกษตร

ะเพิ่อใหค้วามรูไ้นการบํารุงดิน วิเคราะห์

แรธ่าตใุนดิน

เกพรกรตําบลโนนค่าส่งเสริมใหค้วามรู้

การปลูกฟ้ซบํารุงดิน

เกษตรกรไดร้ับความรู้

เพิ่มทักษะในการประกอบอา?พ

กองส่งเสริม20,000 20,000 20,000 20,0007 20,000 ครง

การเกพร

ะเพิ่อคึกษาดงูานกลุ่มเกษตรกร นำความรู้

ทีI่ด้มาปรับใชก้บการเกษตรของตนเอง

เกษตรกรตําบลโนนค่าผิกอบรมและสืกษาดงูาบด้าน

การเกพร

เกษตรกรไดร้ับความรู้ มอา?พเสริม

เพิ่มทักษะใบการประกอบอา?พ

กองส่งเสริม50,000 50,000 50,000 50,000 50.0008 ครง

การเกษตร

ประขาชนในตําบลโนนคาส่งเสริมการปลูกส้มโอ เฟ้อส่งเสริมการประกอบอา?พของ

เสริมสรัางรายไดภ้ายในครอบครัว

เกษตรกรไดร้ับความรู้ มอา?พเสริม

เพิ่มทักษะในการประกอบอา?พ

กองส่งเสริม50,00050,000 50,000 50,000 50,0009 ครง

การเกษตร

ส่งเสริมการเลี้ยงสัตวิ
น

เพี่อส่งเสริมการประกอบอา?พฃอง

ประขาขนหลกจากการเพาะปลูกหรอิ

การเก็บเกี่ยว

ประขาขนในตําบลโนนค่า เกษตรกรไดร้ับความรู้ รอา?พเสริม

เพิ่มทักษะในการประกอบอา?พ

กองส่งเสริม20,000 20,000 20,000 20,00010 20.000 ครง

การเกพร



นบน ผ.02

รายละเอํยดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องลั๋บ (ท.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า อําแาอสูงเนิน จังหวัตนครราขลิมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสตความเหลึอ่มลี้า เพี่อยกระดับสังคมไท้เร่!]บเมอีงบ่าอยู่ ตามนนวทางเศรทฐกิจทอเพยง
ร. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องลี้บไบเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

4. ยุทธศาสตรด์้านการทัฒบ'1สังคม
4.1 แผนงาบงบกลาง

งบประมาณและทีผ่่านมา
ด้วบีว้ัต

(KPI)

หน่วยงาบ
รับผิดขอบหลัก

ผลทีศ่าตว่าจะไดร้ับโตรงการ วัตอุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)ค 25622561
(บาห)

2563
(บาห)

2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท)

สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพแก่

ผูสู้งอายศุนขรา หมูท่ี่ 1 - 8
เที่อไหผู้้สูงอายคุบรราทีข่าดผู้เลี้ยงดู
มเงินเพี่อเลี้ยงชีพ

ใหก้ารข่วนสวัสดิการuseสงเคราะห์คน

ผูสู้งอายศุนรรา

กองสวัสดิการสังคม1 ผูสู้งอายmุทเราใต้?บเงินสงเคราะห์

ร่วยเหลิอแทก่ารยัง?'ท

6,076,800 6,076,800 8,552,400 9,824,400 ท,096,400 ราย

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

คบพิการ หมุ่ที่ 1 8
เพี่อไทค้บพิการทีเ่ดือดร้อนมเีงิน

เพี่อเลี้ยงชีพ
ใหก้ารร่ายสว่ส่ดิการและสงเคราะห์คนพิการ

ในตําบลในนค่า

2 กองสวัสดิการสังคมคนพิการใตร้ัชเงินสงเคราะห์

ร่ายเหล่อแกก่ารยังพีเ

1,891,200 1,891,2๓ 3,628,800 4,204,8๓ 4,780,800 ราย

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส่

หมูท่ี่ 1 - 8
เพี่อโท้ผย้ัวยเอดส์ทีเ่ดือดร้อนมเีงิน
เพิอเลียงชีพ

ใหก้ารร่ายลว้ลต้การและสงเคราะห์ผูง้าอเอดส์

ในตําบลโนนค่า

3 ผูง้ายเอดส์ใตร้ับเงินสงเคราะห์

ร่ายเหล่อแกก่ารยังพิ

กองสวัสดิการสังคม18,000 18,000 36,000 36,000 36,000 ราย

Ln
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า อําเภอสูงเนิบ จังหวัดนครรา•ชลมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที 2 การลดความเหลึ๋อมลํ้า เพื่อยกระดับสังคมใหเ้นิบเมิองบ่าอยู่ ดามแนวทางเครษฐกิจพอเทียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใบเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.1 แผนงาบสาธารณสุข
งบประมาณและทผี่านมา

ตัวขีว้ัด
(KPI)

หน่วยงาน
รันผิดขอบหลัก

ที ผลทคีาดว่าจะไดร้ับโครงการ วัตถปุระสงค์ เป็าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)

2562
(บาท)

25652563 2564
(บาท)(บาท) (บาท)

เพอเสริมสร้างทักษะความรู้ ความเรท่น)

แทกสุม ผู•้นําชุมชน กลุ่มสตริ

อบรมทัต!นาคกยภาพบุคลากรชุมซน

นู้น0าสุขภาพตําบลโนนค่า

บุคลากร อสม. ตาบลโนนค่า ทําใหเ้สริมสร้างทักบะความร้

ความเข้าใจแกก่ลุ่ม อสม.

1 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ครง กองสาธารณสุขฯ

เพี่อสนับสบุนการพฒนาสาธารณสุซ

ฐานใน อบต.

พสนับสบุนการบริการด้านสาธารณสุข กลุ่ม อสม. ในตําบลโนนค่า 8 หมูบ่้าน ทําใหจ้ัดบร้การสุขภาพได้

อย่างทั่วถึง

2 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ครง กองสาธารณสุขฯ
มล’ทน
V *

เพี่อสบทบเงนเข้าระบบหลักประกันสุขภาห

ใบระลับห้องกบใม่นอัยกวาลตัราร้อยละ 40

ของคาบริการสาธารณสุขทั่!ด้ร้บจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพในแดล่ะปี

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

อบต.โนนค่า

สนับสบุนงบประมาณเข้ากองทุนฯ

เพี่อตําเนบงาบตามแผนงาน1ของ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

อบต.โนนค่า

ทําใหก้องทุนหลักประกันสุขภาพ

มงบประมาณเพียงพอในการ

ตําเบนการ

3 120.000 120,000 120,000 120,000 120,000 ครง กองสาธารณสุขฯ

เพี่อให้นูป้ระกอบการตระหนักถึงพีใรภ่ัย

ของการใส่สารปนฟ้อนในอาหาร

ร-

อาหารปลอดภ้ย ตรวจหาตวอย่างร้านด้า และร้านอาหาร

ในตําบลโนนค่า

ทําให้นูป้ระกอบการตระหนักถึง

พิบภยของการใสส่ารปนฟ้อนใน

4 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ครง กองสาธารณสุขฯ

อาหาร

๐\
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งบประมาณและ?เผ่านมา
ตัว$รัด

(KPI)

หปวยงาบ
รับผิดขอบหลก

J ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับรัตถประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)โครงการท 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564 2565
(บาท)(บาท)

เพี่อใหผู้ป้กครองและเด็กก่อนวัยเริยน

(1-3 ปี) รู้จักวริการแปรงฟ้บอย่างถูกวริ

ทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเริยน ผูป้กครองและเด็กนัทเรืยน (1-3 ปี)

ตาบลโนนค่า

ทำให้ผูป้กครองและเด็กก่อน

รัยเริยน(1-3 จ) รู้จักวริการ

แปรงฟ้นอย่างถูกว?

5 15,000 15,000 15,000 15,00015,000 ครง กองสาธารณสุขฯ

เพี่อเยี่ยมใหก้ำลังใจและมอบของขวัญใหก้ับ

ครอบครัวทึมเด็กเกิดใหม่

ะ ทำให้ครอบครัวที่มเีด็กเกิดใหม่

มกำลังใจและเอาใจใส่เด็ก

อยางถูกว?

เสริมสร้างสุขภาพอนามยแมแ่ละเด็ก

หลังคลอด

จํานวน50 ครอบครัว6 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครง กองสาธารณสุขฯ

เพี่อลดอัตราการป่วยจากโรคไขเ้ลือดออกควบลมป้องกนโรคไขเ้ลือดออก 1,200 ครัวเรือน หมูบ่านใบตำบลโนนค่าปลอดจาก

ลูกนายุงลาย และโรคไขเ้ลือดออก

7 80,000 80,000 80,000 80,00080,000 ครง กองสาธารณสุขฯ

ะ X,เกดขนนอยลง

1. เพี่อใหสุ้นัขอายุ 2 เดือนขึ้นไปเด้รับ

การฉีดวัค?น

2. เพี่อไมใหม้ผูป้่วยเสียซีวดด้วยโรค

พบสุนัขนัา

รดวัคซีนและยาคุมกำเนํดใหสุ้นัข

ทำหม่นสุนัข จํานวน3 หมูบ่าน

เขตต0''บลโนนค่า

ควบคุมป้องกันโรคพบสุนัขบา ประขาขนใบตำบลโนนค่า

ปลอดภัยจากโรคพบสุนัขบา

80,0008 80,000 80,000 80,000 80,000 ครง กองสาธารณสุขฯ

ijเพี่อใหค้วามรูแ้กผู่น้ำในการออกกำลังลย่าง

เพี่อใหป้ระขาชนมึสุขภาพร่างกายแฯงแรง

สมถู'รณ

อบรมผู้นัาการออกกำลังกายขยับกาย

สบายซีว

จัดอบรมผูน้ําการออกกำลังกาย

1 ครง/ปี

ประขาขนมสุขภาพอบาม่ย

ที่แข็งแรงสมบรณและปราศจาก

โรคภัย

10,000 10,000 10,000 10,000 10,0009 ครง กองสาธารณสุขฯ

--J
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งบประมาณนละทีผ่่านมา
คัวขึว้ัค

(KPI)

หน่วยงาบ
รับผิดขอบหลก

ผลทีค่าดว่าจะไครัับโครงการ วัตทประสงค์ ฟ้าหมาย (ผลผลตของโครงการ)VI 2561
(บาท)

2562
(บาห)

2563
(บาห)

2564 2565
(บาห)(บาท)

เครื่องพ่นหมอกควัน

จํานวน1 เครื่อง
เสือวัดหาครภุัณทสํนับสบุนการปฎใิ!ÿงาน

ด้าน?าธารณสุข

วัดหาครภุณท?บันสบุนการปฎใ!iงาน

ดานสาธารณสุข

ทํา,Iนมครุ/เณฑ์เหยงพอ

โนปฎินัตงาน

10 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 เครอง กองสาธารณสุขฯ

เสือตรวจสุขภาพร่างกายของเด็ก

เสือใหเ้ด็กวัยเรียนมีพดJนาการด้านร่างกาย

และจิตใจ

ตรวจสุขภาพประจําปีเด็กก่อนวัยเรียน เด็กเล็กใบคูนย์พฒบาฯ จํานวน3 คูนย์ ทําใหเ้ด็กก่อนวัยเรียนมึฟัฒนา

การด้านร่างกายและจีตใจ

11 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ครง กองสาธารณสุขฯ

เสือสํารวจข้อมลจํานวนสัตว์

และขึ้นทะฟ้ยนสัตว์ ตามโครงการ

ลัคว์ใ-ลอดโรคคบปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขฟ้า ตามพระปณิธาน

คาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ

เจ้าฟ้-จหุาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราขกุมารี

สําหรันเป็นค่าสํารวจจํานวนสุบัขที่ยีนอัน

ข้อมลและวัดส่ง1ข้อมูลเสืมเตม

สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์

และขึ้นทะเนียนสัตว์ ตามโครงการ

สัตวปํลอดโรคคนปลอดภัย

จากโรคพบสุนัขฟ้า ตามหระปณิธาน

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจาฟ้าจุฬาภร[นวลยลักษณ์ อัครราขกุมารี

สุฟ้ขและแมว ไดร้ับการขึ้นทะเนียน

ครบทุกศํท

12 จํานวน5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กองสาธารณสุขฯ

สุนัข

และแนว

ตําบล

โนนค่า

ข้บเคลี่อบโครงการสัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัย จากโรคพบสุนัขฟ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์

ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าจหุาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราซกมารี

เสือข้บเคลีอ่นโครงการสัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขฟ้า

พามพระปณิธาน ศาสตราจารย์

ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้"'จหุาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราขกุมารี

ลบับสทุบเป็บค่าวัคขบ้พรอัมจปุกรณ์

ในการรด สําหรันจําบวนสุนัขที่ยบอับ

ข้อมูล*ทมเฟ้าหมาย 1.534 ตัว

สุนัขและแมว ใดร้ันการรดวัคข้น

ฟ้องกบโรคพิษสุนัขฟ้า ครบทุกตัว

13 จํานวน40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กองสาธารณสุขฯ

สุบข

และแมว

ตําบล

โนนคํา

00



แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรดิารส่วนตําบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังพัดนครราชสมิา

ก. ยุทธคาสตร์จังหวัดที 2 การลดความเหลอีมลํ้า เพี่อยกระดับสังคมให้เบนเมองน่าอยู่ ดามแนวทางเครบฐกิจพอเพียง
ข. ยุทรศาสตร์การพัฒนาจององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังพัดที 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

4. ยุทธคาสดร์ด้านก":รพัฒบาสังคม_4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของรุมจน_
งบประมาณและทผี่านมา

ตัวจึ[๋วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ริบผิดจอบหลัก

4 ผลทคีาดว่าจะใด้ริบโครงการ วัตธุประสงค์ เป๋าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)ท 2561 2562 2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท) (บาท) (บาท)

สนับสบุนการขับเคลอีบการดําเนินง'

ของคณะกรรมการหมูบ่้าน (กม.)

เพี่อสนับสบุบการดําเนินงาบของ

คณะกรรมการหมูบ่้านและการตําเนิน

กิจกรรมต่างๆ จองคณะทํางานๆ

(ทีมตําบลโนนค่า)

เสนับสบุนการดําเนินงานใทก้ับ 8 หมูบ่้าน

ใบเจตตําบลโนนค่า และคณะทํางานๆ

(ทีมตําบลโนนค่า)

กองสวัสดิการสังคมทําใหก้ารดําเนินงานของคณะ

กรรมการหมูบ่้านในเขตตําบลโนนค่า

และการสนับลบุนกาพําเนินงาน

1 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 คว 1

เพี่อส่งเสริมบทบาทสตรใีหม้สี่วนร่วม จัดกิจกรรมล่งเสริมภาวะผู้ แกส่ตริและ

ในการพัฒนาท้องถิ่น
คเงพัฒนาสตรแีละครอบครัว กองสวัสดิการสังคมทําใหส้ตริเข้ามามสี่วนร่วมในการ

พัฒนามากขึ้น

2 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

พัฒนากล่มสตรใินด้านต่างๆ

เพี่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรูแ้ล

สร้างความเข้มแข็งจองประจาจน
บําบัดทุกข์ บํารุงสุข แบบ ABS

(Area Based Collaborative

Research)

ทําใหป้ระจาจนมีค[ุแกาพขวิิตทสีขิึ้นจํานวน1,200 ครัวเรีอน สํานักงานปลัดๆ3 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 >ท 1

เพี่อเหมประสิทรภาพการกระจายจ้อยูล

ข่าวสารใหป้ระจาขบใต้!นหรานอย่างทั่วอิง

ปรับปรุงและซ่อมบํารุงหอกระจายข่'

ประจําหมูบ่้าน

ประชาขนในท้องร่นสามารกรัชรู้

ข้อ)งุลข่าวสารต่างๆ ใต้อย่าง

คูกดอ้งแล*รวดเริว

ปรับปรุงและซ่อมบํารุงหอกระจายข่าว

หมูบ่้าน หมูท่ี 1 - 8

4 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 แห่ง สํานักงานปลัดๆ

VO



) I I I แบบ ผ.vz

งบประมาณและทีผ่่านมา
ดวขึว้ัด

(KPI)

หน่วยงาบ
รับผิดชอบหสัก

ผลทีค่าดว่าจะไ#รับโครงการ วัตถปุระสงค์ เป๋าหมาย (ผลผลตของโครงการ)ท 2561 2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท) (บาท)

อุดหนนศูนย์ จํานวน1 ครั้ง Iฟ้อสนับสบุนศูนย์ เฉ?มทระเกียรต1น
การช่วยเหลอผู้ปวยโรคเอดส์และตดเขึ้อ

H.I.V ใบอาเภอสูงเบํน

พัฒนาสมาจกศูนย์เฉลิมพระเกียรด

เฟ้อช่วยเหลือผู้บ้วยโรคเอดส์ และ

ตดเข็้อแ!V. อํา๓อสูงเนิน

5 ผู้งวยเอดสโ์บอำเภอสูงเนิน ไคร้ับ

การช่วยเหลืออย่างทั่วคง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครง กองลาธารณสุขๆ

ฟ้อโห้ผูท้ีป่ระสบความเดอดร้อนเรือง

พิอยูอ่าสัย มีทีอยูทีม่ั่นคง

ก่อสร้างบ้านและปรับปรุงบ้าน

ผูย้ากไร้ ตาบลโนนค่า

ครัวเรือนผูย้ากจน หลง6 กองสวัสสิการสังคมทําใหผู้ป้ระลบความเสือดร้อนค้าบ

หี่อยอําศัย มคีุณภาพขีวตที่ดขึ้น

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ะฟ้อสนับสชุนงบประมาณโขจ่ายตาม

ภารทจของกิ่งกาขาดในการสงเคราะห์

ช่วยเหลอประขาขบไคอ้ย่างมปีระสิหรกาV

พัพนาสักยภาพและเพมประสิทธภาพ

การปฎิบ้ตงานของกิ่งกาขาดอําเภอ

สูงเนิน/กิ่งกาขาดจังหวัด

สนับสบุนงบประมาณ

ใหก้ิ่งกาขาดอําเภอสูงเนิน

/กิ่งกาขาดจังหวัด

ประขาขนผูป้ระสนภยนละ

ผู้;ดอดร้อนไคร้ับการช่วยเหลอ

ทั่วคงและมากขึ้น

7 สํานักงานปลดๆ5,000 5,000 5,000 5,000 ครง5,000

ะฟ้อส่งเสริมใหป้ระซาซบมืการออมส่งเสรืมสนับสบุนกองทุนสวสัดการ

ชุมขน

ทําใหป้ระขาซบมคีุณภาพซวตที่ดขึ้น กองสวัสสิการสังคมอปท. สมทบ 1 ส่วน8 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ครง

ผูสู้งอายุ หมูท่ี่ 1 - 8 **ฟ้อสรัางเสรืมสขุภาพจํตผูสู้งอายุสร้างเสริมสุขภาพจิตผูสู้งอายุ ทําใหผู้สู้งอายมุสีุขภาพจิตที?ไขึ้น9 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ครง กองสาธารณสุขๆ

ฟ้อส่งเสริมการเรึยนร้ การพัฒนาพักษ!

และขีดความสามารถของผูสู้งอายใุน

ล้กษณะคลายสถานสืกษา

10 โรงเรึยนผูสู้งอายุ ผูสู้งอายภุายในตําบล แห่ง กองสวสัดการสังคมยูสูงอายพุัฒนาพักพะและขีดความ

สามารถของผูสู้งอายใุบลกษผะ

คล้ายสถานราขท

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

i/ส่งเสริมประกอบอาจพคนพิการตําบลฟ้อประกอบอาขีพคนพการตําบลโนนf

โนนค่า

คนพิการในตําบล ฟ้มรายไคใ้หน้ก่คนพทารในตํา1ชล กองสวัสสิการสังคม11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ทรง
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)I) i1I เ1บบ ผ.ง/

งบประมาณและทีผ่่านมาเปึาหมาย
ตัว$วคั
(KPI)

หน่วยงาบ
รับพคขอบหลัก

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับโครงการ วัตถปุระสงคห 2561
(บาท)

2562 2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(ผลผลิดของโครงการ)

(บาท) (บาท)

เพี่อส่งเสรีมการประกอบอาชีพของ

ประขาซนเข่น การรอยอดสินค้า

บำรุงและส่งเสรีมการประกอบอาชีพ ประขาซบในตําบลโนนค่า เท'ษตรกรไคร้ับความรู้ มอา?พเสริม

เหมทกบะโบการประกอบอ-ชีพ

กองสวัสสิการลังคม12 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ครง

1-;

สิกอบรมและสิกขทดงูาบอาชีพ

กลุ่มสตริ

เหอส่งเสริมการประกอบอา?หของกลุ่มสตริ

เสริมสร้างรายไคร้ายไคท้ายในครอบคริว

กลุ่มสตรีแมบ่้าน กองสวสสิการลังคมเทบดรกรไคร้ับความรู้ มอา?หเสริม

เพี่มทักษะ,ไนการประกอบอา?-พ
13 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ทร

::เพี่อส่งเสรีมใหเ้ค้กนักเรียน

นํทสกิษาไดรู้้จักทํางานหารายไค้

ในขว่งปิดภาคเรียน

จ้างงานนักเรียน - นักสิกษาพี่อยูร่ะหว่าง

การสกิษาและมีภูมลีําเนาโนเขตตําบลโนนค่า

จ้างงานนักเรียน -นกัสกิษาปฏิบ้ตงาน

ข่วงปิดภาคเรียน

สํานักงานปลัดๆทําใหน้ักเรียนนักสกิษามรีาย'.ดใน14 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ครง

ช่วงปิดภาคเรียน

เพี่อจัดกิจกรรมสกิอบรม ใหค้วามรู้

หกักธรรมคำสอนของพระพทธคาสนา

ให้ยาวขนไคม้สีิงยดเหนัยว

เยาวชนตําบลโนนค่าค่ายเยาวขน เยาวขบมสีิงรดเหนัยวในการกระท่า กองสวัสสิการลังลม15 15,000 15,00015,000 15,000 15,000 ครง
ความด

.เเพี่อสนับสนุนการทําอาชีพและ

เพี่มรายไดโห้แทป่ระซาซน

ส่งเสรีมอาชีพการทำบลอกตัวต่อ สนับสบุนกิจกรรมการสิกอาชีพของ

โรงเรียบบ้านกุดปลาเขึงเหมืองลี่
กองสจัสสิการลังคมทําใหน้ักเรียนสามารถนําความรู้!ป

ประกอบอ"เชีหไค้

16 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครง

เพี่อลดฟ้องกันและแคไ้ขฟ้ญหายาเสพฅคพี่

เกิดขึ้นในตําบลโนนpiา

ป๋องกนและแกไขป็ญหายาเสพติด จัดกิจกรรมสิทอบรมและสทิษาเรียนรู้

นอกสทานพี่ ใหก้ับเยาวขนและกลุ่มเส์ยง

จำนวนไมน่ัอยกว่า 50 คน/ปี

สํานักงานปลัดๆทําใหฟ้้ญหายาเสพตดในตําบลลดลง17 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ครง

N)



I IIII แบน ผ.02

งบประมาณและหี่ผ่านมาเป๋าหมาย
ตวสวั่ค

(KPI)

หน่วยงาน
รับรดชอบหลก

ผลทีค่าคว่าจะไดร้ับรัคธปุระสงตํโครงการท 2561
(บาท)

2563
(บาท)

2564 2565
(บาท)

2562
(บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)

ะสปับสบุนกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับ

การปัองกันและเเกไัขปัญหายาเสพติด

เพี่อสนบสบนุทารปฎบตงานด้านการ

ป๋องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ตามนโยบายของรัฐ,บาล จงหรัต อานไอ

สปับสนุนการปฎบตงานด้านการ

ป๋องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สําปักงานปลดๆทําใหเ้ยาวขนปลอดภัยจากยาเสฑติด20,000 20,000 20,000 20,000 20,00018 ครง

จัดกิจกรรม จํานวน1 ครั้ง/ปีเพี่อส่งเสรัมภารมส่วนร่วมของประขาขน สําปักงาบปลดๆประขาขนไดเ้ข้ามามส่วนร่วมและ

มบทบาทในการกําหนดแนวทาง

การพัฒนา อบด.

อบต.พบประชาขน 150,000150,000 150,000 150,000 150,00019 ครง

1:เพี่อส่งเสรัมใหเ้ยาวขนไขห้ลกปรัชญา

รษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางใบการ
ดําเนินข้วต

ส่งเสริมเยาวขนส่การเริยบร้

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยง
เด็กและเยาวขนตําบลโนบค่า

จํานวน50 คน

เยาวฃนตําบลโนนค่าไขห้ลักปรัชญา

เครษฐกิจพอเพียงในการดําเนํบข็วต

กองสรสัดการลังดม150,000 150,000 150,000 150,000 150,00020 ครง

เพี่อเป็นการพัฒนาคุณภาพซวต
ของผู้สูงอÿยุ ทั้งด้านร่า3กายและจดใจ

ทอบรมใหค้วามfและพีกษาดงูานให้แก่

ผูสู้งอายตุาบลโนนค่า

ผูสู้งอายตุําบลโนนค่ามคุณภ''พข้วต
ที่คขีบ้

พัฒ1นากักยภาพผูสู้งอายตุําบลในนค่า กองลรลัดการลังคม250,000 250,000 250,000 250,000 250,00021 ครง

ro
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รายละเอียดโครงการพปนา
แผนทัฒบาท้องถั๋บ (ห.ศ. 2561-2565}

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า อําเภอสูงฒิน จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาลตรจิังหวัดท 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิงนวดล้อม ใหม้คีวามสม'บูรณ์อย่า•รยั๋งยีนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธร[นโิคราชลอุทยานธรณใีลท
ข. ยุทธศาสตร์การทัตณาขององค์กรปกครองส่วนท้องถํ่นโนเขตจังหวัดที 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

1.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณและทผี่านมา

ตัว!'วัค
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

น ผลทคีาดว่าจะไลรัับเฟ้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)โครงการ วัตถปุระสงดํ 2561
(บาห)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565ห
(บาท)

เพี่อใหค้วามรูต้ามแนวทางหระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียง
ประชาชนในตําบลโนนค่า เกษตรกรโตร้ับความรู้ มอีาชีพเสริม

เหมทักษะใบการประกอบอาชีพ
ตามแนวพระราชดําริ
หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

กองส่งเสริม50,000 50,000 50,000 50,000 50,0001 ครง
การเกษตร

PO



1 I

แบบ พ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (ห.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารล่วนตําบลโนนค่า อา๓อสูงเบน จังหวัดนครราชสมิา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเหม?ดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างหนฐาน

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพึ๋นฐาน

6.1 แผนงานยุตสาหกรรมและการโยธา_
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวขึ[๋วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดขอบหลัก

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับi โครงการ วัตชุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)ท 2561
(บาห)

2562
(บาห)

2563 2564
(บาห)

2565
(บาห)(บาท)

หมูท่ี่ 1 บานคุดปลาเข็ง

ก่อสร้างถนนหินคลุก หมูท่ี่ 1
สายเลียบคลองตะกด

เพี่อใทป้ระชาขบใด้มถนนสําหรับโช้

ใบการคมนาคมโด้อย่างสะดวก รวดเรึว

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร

ยาว 3,000 ม. หนา 0.15 ม.

ประชาขนมถนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง1 144,000 สาย

ก่อสร้างถนนดิน หมูท่ี่ 1

สายแยกวัดโกรกสะเดา - ทีน่า

นางลําเจียกกลัาสูงเปิบ

เพี่อใหประขาขนโด้มถนนสําหรับใช้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 6 เมตร

ยาว 1,000 ๓ดรหนา 0.15 เมตร

ประชาชนมถนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง450,0002 สาย

เพี่อใทป้ระชาขนไดร้ถนบสําหรับไข้

โนการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว

ก่อสร้างถนน ศ.ส.ล.

หมูท่ี่ 1- ที่ 4
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ประชาขนมถนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง1,500,0003 สาย

ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.

NJ
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แบบ ผ.02

งบประมาณและทีผ่่านมา
ด้วขี[่วัต

(KPI)

หน่วยงาบ
รบผดขอบหลัก

ผลทีค่าดว่าจะไดรบที่ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)โครงการ วัคชุประสงค์ 2563
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมูท่ี่ 1

สายน้าน,น''ย•นวม แก้วเก้ยรดิพงพ

เพี่อใหป้ระซาขนไดม้ถนนสําหรับใช้

ในการคมมาคมไดอย่างสะดวก รวดเร็ว

ประขาขนมถนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

กองช่างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 166,0004 สาย

ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร

ก่อสร้างถนนห้นคลุก หมูท่ี่ 1
สายบานเขน จอมรัตปี

ท่อโนนทอง

เพอใหป้ระซาขนไดม้ถนนสําหรับใช้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร

ยาว 930 เมตร หนา 0.15 ม.

ประขาขนมถนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง730,0005 สาย

ก่อสร้างทางระบายนํ้า ค.ส.ล.

ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลก 0.30 เมตร

ก่อสร้างทางระบายบํ้า ค.ส.ล.

ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 1
เพี่อระบายนํ้าจากบ้านเร็อนราบฏร

ภายในหมูบ่้าน

กองช่างประขาขนมถนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

500,0006 สาย

ยาว 500 เมตร

เพี่อใหป้ระซาซนในหมูท่ี่ 1 ไดม้สะพาน

สําหรับใชโ้นการเดนทาง

ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. หมูท่ี่ 1
ช้ามคลองขลประทาบ

(ช่วงบานางพกล วงลูงเปีน)

ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.

ช้ามคลองชลประทาน ขนาดกว้าง 5.00
ประขาขนมถนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง100,0007 สาย

เมตร ยาว 6.00 เมตร

เพี่อใหป้ระขาขนใด้มถีนนสําหรับใช้

ในการคมบาคมไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว

ก่อสร้างถนนด้น หมูท่ี่ 1
ลายกลองชลประทาบ แยกโบบทระน่!เอง

(ช่วงบ้านนายเซน จอมรัตปี)

ก่อสร้างถนนดิน ตปี่า,ปรับผวทาง

และลงด้นถมบดทบแน่น

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรอ็มปริมาตรดินถม

ไมบ่้ซยกว่า 2,193 ลูกบาศก์ เมตร

ประขาขนมถนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง305,0008 สาย

ro
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งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวขึ[๋วัด

(KPI)

หน่วยงาบ
รับผิดขอนหลก

A

ผลทีค่าดว่าจะไดรับโครงการ วัตชปุระสงส์ ฟ้าหมาย (ผลผสิดฃองโครงการ)ห 2561
(บาท)

2562 2563 2564
(บาท)

2565
(บาท) (บาท) (บาท)

ก่อสร้างถนนดิน หลูพ่ี่ 1 เพี่อใฟ้ประซาซนใด้มถนนสําหรับใซ้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนดิน ตปี่า,ปรับผิวทาง

และลงดินถมบดสับแม่น

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,250 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หร็อมป็ริมาตรคนถม

ไมน่้อยกว่า 2,812.50 ลูกบาคกเ์มตร

ประซาซนมถนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

ทองข่าง9 373,000 สาย
* ร*สายหวย1ซลง

เพี่อใฟ้ประซาซนไดม้ถนนสําหรับไซ้

โนการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนลาดยาง

CAPE SEAL หลูท่ี่ 1
สายเก่า (ช่วงไรอ่รหนตี)

ก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร (ผิวจราจร กว้าง

5.00 เมดร ไมม่่ไหล่ทาง) ยาว 355 เมตร

หรือมพีื้นทีไ่ม,น้อยกว่า 1,775 คารางเมตร

พร้อมตีเสันจราจรใหเรืยบร้อย

ประซาซนมถีนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

กองข่าง10 499,000 สาย

ก่อสร้างถนนดิน หลูท่ี่ 1
สายป่าซ้าบ้านกุดปลาเซ็ง

เพี่อไหประชาซนไดม้ถนนสําหรับไซ้

โนการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสรัางถนนดิน

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรอืมปรมิาดรดินถม

ไมน่้อยกว่า 375 ลูกบาศก์ เมตร

ประซาซนมึถนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

กองข่าง11 50,000 สาย

N5
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนค่า อํา๓อสูงเนิน จังหวัดนครราจลมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเที่นขีดความสามารลในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาลดร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1 เพนงานยุตสาหกรรมและการโยรา__
ข.

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาบ

รบผดขอบหล,ก
ตวขวด

ผลทีค่าคว่าจะไดร้ับเป้าหมาย (ผลผลดของโครงการ)วตถประสงคโครงการ 2565ท 2562 2563
(บาห)

2564
(บาห)

2561
(บาท)

(KPI)
(บาท) (บาห)

หมูท่ี่ 2 บานโคกมะกก

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูท่ี่ 2
สายนานายเอลม -ไรน่างมะณ

แก้วสูงเนิน

ก่อสรัางถนนหินคลุก กว้าง 3.00 ฌตร

ยาว 1,130 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 เนตร

ประชาขนมถนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร้ว

ฟ้อไหป้ระซาขนไดม้ถบนบสําหรับไข้

ในทารคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

กองซ่าง396,0001 สาย

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมูท่ี่ 2
ซอยนานบางอรุณ ขมสูงเบน

ฟ้อใหป้ระขาขนได้มึถนนสําหรับไข้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 3.00 เมตร ประซาขนมถนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร้า

กองซ่าง2 36,000 สาย

ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ก่อสร้างถนนด้น สายนานางหิ่ม
เหงี่ยมสูงเนิน-คลองขลประทาน

ฟ้อไหป้ระขาขนไดม้ถนนสําหรับไข้

ไนการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ประขาขนมถนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร้ว

ก่อสร้างถนนด้นกว้าง 4.00 เมตร กองซ่าง200,0003 สาย

ยาว425 เมดร หนา 0.15 เมตร

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่.2
สายา!ทนนางนภาพร ทองบ่อ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 3.00 เมตรฟ้อไหป้ระซาขนไดม้ถนนสําหรับไข้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ประซาขนมถนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร้ว

กองขําง4 240,000 สาย

ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ro
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แบบ ผ.02

งบประมาณและทีผ่่าบมา
พัว$วัล

(KPI)

หน่วยงาน
รับผลขอบหลัก

ที่ ผลทีค่าดว่าจะไ#[รบโครงการ วัตอุประสงค เป้าหมาย (ผลผลดฃองโครงการ) 2561
(บาท)

2562 2563
(บาท)

2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมูท่ี่ 2
ซอยช้างวัดโคกปะกก

เพี่อไหประชาขนไดร้ถนนสําหรับใช้

ใบการคมนาคมไดอ้ยางสะควกรวดเร้า

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.00 เมตร

ยาว 40.00 เมตรหนาเฉลย 0.15 เมดร

5 ประซาชนมถนนสําหรับสัญจรได้'

สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง60,000 สาย

ก่อสร้างถนนหนคลุก หมูท่ี่ 2
ลายหนองตาไห

ก่อสร้างถนนหนคลุก กว้าง 4.00 เมตร

ยาว 600 ม. หนาเฉลย 0.15 เมตร
เพอไฟป้ระขาชนได้มถนนบสําหรับฬ
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

6 ประชาชนมถนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง550,000 สาย

ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 2
สายบ้านนายแฉ กรับทร้ -นานาง

ทองเมี้ยน ชอบพมาย

เพี่อไฟป้ระชาขนไดม้ถบบนสําหรับใช้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนดิน กว้าง 4.00 เมตร

ยาว 245 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

7 ประซาชนรถบนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง150,000 สาย

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมูท่ี่ 2
สายบ้านนายทิ้ง แปรสับเทึยะ

เพี่อไหประชาซนไดัมถีนนบสําหรับไข,

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

8 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.50 เมตร ประชาชนรถนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

17,400 กองช่างสาย

ยาว 12.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมูท่ี่ 2
สายบ้านนางนอล้ม หาญสูงเบน

เพี่อไฟ้ประชาชนไดม้ทนบนสําหรับใช้

ใบการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.50 เมตร

ยาว 36 เมตร หนา 0.15
หรัอรพี้บทีผ่ิวจราจรไม่บ้อยกว่า 97
ตารางเมตร พร้อมลงทินคลุกไหลท่าง

กว้างด้านละ 0.30 เมตร

9 ประชาชนรถบนสําหรับสัญจรได้

ละดวกรวดเร็ว

57,700 กองช่างสาย

00
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งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวพืว้ัด

(KPI)

หน่วยงาน
รบผดขอบหสัก

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับที่ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)วัคชปุระศงคโครงการ 2565
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ก่อลร้างถนน ค.ส.ล. หม่ที่ 2
สายทางเข้าวัดโคกปะกั๊ก

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.50 ๓ตร

ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมพีื้นทีผ่ิวจราจรโมน่้อยกว่า 100

ตารางเมตร พรอมลงหินคลุกไหล่ทาง

กว้างด้านละ 0.15 เนตร

เพื้อใฟป้ระชาขนไดม้ถีนนสําหรับใข้

ในการคมนาคม1ได้อย่างสะดวกรวดเรืว

ประซาซนมถีนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

กองซ่าง64,00010 สาย

ก่อสร้างถนนหินคลุก หยู่ที่ 2
สายนานาย,ฉลิม-หนองสําโรง

ก่อสร้างถนนหินคลุก

ซ่วงที่ 1
ปรับเกรดรวทางเดมํ(ถาง!!เาชุคตอกลาง)

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,130 เมตร

หรือมใี/รมิาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า

3,390 ลูกบาศก์ เมตร(คิวแน่น)

ซ่วงที่ 2
-ลงหินคลุกบดอัดแน่น ซนาดกว้าง 3

เมตร ยาว 570 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15

เมตร หรือมีปรมืาตรหินคลุกไมน่้อยกว่า

256.50 ลูกบาศก์เมตร(คิวแน่น)

เที่อใหประชาขนไดม้ถีนนสําหรับใข้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ประชาซนมถีนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

224,000 กองช่าง11 สาย

PO
so
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แบบ ผ.02

งบประมาณและทีผ่่าบมา
ด้วพืว้ัด

(KPI)

หน่วยงาบ
รบผิดขอบหลัก

ผลทีด่าดว*าจะนวับโดรงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)วัตธปุระสงด์ท 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก่อสรางถนน ค.ส.ล. หม่ที่ 2
สายบานบางจรส พวงสาคร

เฟ้อใหป้ระขาซนได้มึถนนสําหรับไข้

ไนการคมนาคมได้&ย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.50 เมตร

ยาว 18 เมตร หนา 0.15
หรอืมพื้นทีผ่ิวจราจรไมน่่อยกว่า 45

ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลท่าง

กว้างดานละ 0.15 เมตร

12 ประขาขนมถนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

28,500 กองขํางสาย

นว๐



) J)I
แนบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เเผนพัฒนาฟ้องถิ่น (พ.ค. 2561-2565)

องค์การบรหารส่วนดํานลโนบค่า อา๓อสูงเนิน จังหวัดนครราข?เมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเหมขดความสามารถในการแข่งข้นทางเสรบฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนฟ้องถิ่นในเขตจังvrวัดที่ 6 ยุทธคาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างทึ๋นฐาน
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพนฐาน
_6.1 แผนงานยุตสาหกรรมและการโยธา_

งบประมาณและทีผ่่านมา
ด้วชีว้ัด

(KPI)

หน่วยงาน
รับผดชอบหลก

.i ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับเป้าหมาย (ผลผลดของโครงการ)โครงการ วัตชปุระสงค์N 2561 2562 2563 2564
(บาท)

2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมูท่ี่ 3 บานโนนค่า

ก่อสร้างถนนด้น หมูท่ี่ 3
สายบ้านนายอ่าง - หนองกระทุ่ม

เฑึ่อใหป้ระจาขนใด้มถินนสําหรับใช้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนด้น กวัาง 5.00 เมตร

ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

พร้อมวางท่อ

ประขาขนมถินนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง1 250,000 สาย

เที่อใหป้ระขาขนใด้มถินนสําหรับใช้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน ค.ล.ล. หมูท่ี่ 3
สายเก่า

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กร้าง 5 เมตร ประขาขนมิคนบสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง2 276,000 สาย

ยาว 1,000 เมตร หนา 0 15 เมตร

เที่อใหป้ระขาขนไดม้ถีนนสําหรับใช้

ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนหินคลุก

สายหนองกระทุ่ม

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 6.00 เมตร

ยาว 660 เมตร หนาเฉด้ย 0.15 เมตร

ประขาขนมถีนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง3 420,000 สาย

เที่อใหJ้ระซาจนไดม้ถินนสําหรับใช้

ไนการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนด้น หมูท่ี่ 3
สายไรน่ายเหลอก - ไรน่ายสนนิก

ก่อสร้างถนนดิน กว้าง 4.00 ๓ตร ประขาขบมถินนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง4 300,000 สาย

ยาว 550 เมตร หนา 0.60 เมตร



แบบ ผ.02

ท!ประบาฌและทีผ่่านมา
ตัว$วัค

(KPI)

หปวยงาน
รับรดชอบทลัก

ที่ ผลทีค่าศว่าจะพรบโครงการ ฟ้าหมาย (ผลผลตของโครงการ)วัตชปุระสงค 2561 2562 2563 2564
(บาท)

2565
(บาท)(บาท) (บาท) (บาท)

เพื่อใหป้ระขาซนไดม้ถีนนสําหรับใช้

ในการคมนาคมไดอ้ย่ารละดวกรวดเร็ว

ก่อสรัางถนน ค.ส.ล. หม่ที่ 3
ลายบ้านนายอําพันบ้ามรีา

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ประซาซบมถนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวตเร็ว

กองขําง60,0005 สาย
ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร

ก่อสร้างถนนห้นกอุก หม่ที่ 3
สายเลยบคลองวังกระดาน -

เพื่อใหป้ระซาซนไดม้ถีนนสําหรับใช้

ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร

ยาว 1,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อระบายนํ้า

กองซ่าง6 ประซาซนมถนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

650,000 สาย

. ป้' ๘ต.บุงฃเหลก

กองซ่าง
เพื่อใหป้ระขาซนไดม้ถีนนสําหรับใช้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนหินคลุก หยู่ที่ 3
สายสะพานลยบใหบ่-

นานายประสิ0/ใธี้ บรุัมย์

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร

ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

พร้อมวางท่อระบายนา

7 ประซาขนมถนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

630,000 สาย

กองขําง

วางท่อระบายนํ้า หม่ที่ 3
จากบ้านนางบ้วรน็ ถนสูงเนิน -
คลองห้วยไผ่

เพื่อให้0]าไมท่่วมซังตามถนนและ

หน้าบ้านเร็อนซองประซาซน

หําใหน้ํ้าไมท่วมซังภายในหมบ่้านวางท่อขนาด 0 0.60 เมตร

ยาว 110 เมตร และบ่อพัก

สิก 0.40 เมตร

8 220,000 สาย

กองขําง

เพื่อใหป้ระซาซนมสีะพานใชใ้นการ
สัญจรและซนส่งผลผลตทางการเกพร

ประซาซนมสีะพานทีแ่ขงแรงใช้

สําหรับสัญจรและซนผลผลิต

ซ่อมแซมคอสะพานวังกระดาน
หม่ที่ 3

ถมดินคอสะพานวังกระดาน9 100,000 สาย

03
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แบบ ผ.02

งบประมา และทีผ่่านมา
ตวรี[่ว้ด

(KPI)

หน่วยงาน
รบผิดชอบหลก

ผลทีค่าดว่าจะนรบเป้าหมาย (ผลผลตของโครงการ)ว้ตธปุระสงค์โครงการ 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท 2563
(บาท)

เพื่อใหป้ระซาซนไดม้ถีนนลําหรับใช้

ในทารคมนาคมไดอ้ย่าง?เะดวกรวดเร็ว

ก่อ?เร้างถนน ค.ส.ล. หมูท่ี่ 3
สายเก่า (ช่วงบ้านนางสาวพณ

โสนรันทร้)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 5 เมตร

ยาว 170 เมตร หนา 0-15 เมตร

หรอมหีนทีผ่ิวจราจรไมน่้อยกว่า 850
ดารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลท่าง

กว้างด้านละ 0.50 เมตร

ประขาขนมถีนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

กองข่าง495,00010 สาย

เพื่อใหป้ระซาซนไดม้ถีนนลําหรับใช้

ในทารคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมูท่ี่ 3
สายเก่า (ขว่งบ้านนายอ่าง

ผงสูงเน้น)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 5 เมตร

ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรอมีพื่นทีผ่ิวจราจรไม่น้อยกว่า 800
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลท่าง

กว้างด้านละ 0.50 เมตร

ประขาชนมถีนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

กองซ่าง11 496,000 สาย

ก่อสร้างถนนหินคลุก หมูท่ี่ 3
สายหนองตาไห

เพื่อใหป้ระชาซนไดม้ีถนนสําหรับใช้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3.50 เมตร

ยาว 1,000 เมดร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรัอมปีริมาตรหินคลุกไมน่้อยกว่า

525 ลูกบาศก์เมตร (ควแม่น)

กองซ่างประขาขบมถีนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

12 462,000 สาย

บว



I

แบบ ผ.02

รายละเอยดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบรหารส่วนตําบลโนนค่า อําเภอสูงเนิบ จังหวัดนครราขสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพมขดความสามารถในการแข่งจันทางเศรบฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใบเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงลร้างพนฐาน

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพนฐาน
6.1 แผนงานยุดสาหกรรมและการโยธา_

งบประมาณและทีผ่่านมา
ด้วขี[๋วัด

(KPI)

หน่วยงาบ
รับผิดขอบหลก

ผลทีค่าดว่าจะใดร้ับที่ วัตถปุระศงค์ เป๋าหมาย (ผลผลตของโครงการ)โครงการ 2565
(บาท)

25642561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท) (บาท)

หมูท่ี่ 4 บ้านคุดพัวขาง

ก่อสร้างถนนหนคลุก หมูท่ี่ 4
สายหนองรวกใหญ่

เพี่อใฟ้ประขาขนใด้มึถนนสําหรับใจั

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนหินคลุก กวาง 4 เมดร

ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมวางท่อระบายนํ้า

ประขาขนมถนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

กองข่าง265,000 สาย1

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมูท่ี่ 4
สายบ้านนายหลอด การสูงเนิน

เพี่อใท้ประขาซนใด้มถนนสําหรับใจั

ในการคมนาคมใด้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ประขาขนมถนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

กองข่างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวาง 4 เมตร 200,000 สาย2
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

ก่อสร้างถนนหินคลุก หมูท่ี่ 4
สายหนองยายโอบ้

เพี่อใทป้ระขาขนไดร้ถนนสําหรับใจั

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนหินคลุก กวัาง 5 เมตร

ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ประขาขนมถนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

กองข่าง288,000 สาย3

LO



แบบ ผ.02

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวจีว้ัด

(KPI)

หน่วยงาน
รบผดขอบหลัก

ผลทีค่าดว่าจะไดร้บ.=1 เป้าหมาย (ผลผลิตจองโครงการ)วัตอุประสงค์โครงการห 2561
(บาท)

2565
(บาท)

2562
(บาท)

2563 2564
(บาท)(บาท)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมูท่ี่ 4
สายบ้านบางสวาท กอกสูงเปิบ -
บ้านนายอุดม งอบสูงเนน

เพี่อใหป้ระขาจนไดม้ถนนสําหรับใจั

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร้ว

ก่อสรัางถนน ค.ส.ล.

ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร

กองจ่างประจาซนรถบนสําหรับลัญจรใด้

สะดวกรวดเร้ว

220,0004 สาย

หนา 0.15 เมตร

1) กจกรรมวางท่อระบายบา หมูท่ี่ 4
สายบ้านนายพร ต่วนสูงเบน

จํานวน1 จุด ท่อ 0 0.60 X 1.00 ม.

จํานวน6 ท่อน

2) กจกรรมวางท่อระบายบก หมูท่ี่ 4
สายบ้านนางสงบ เดซะ

จำนวน 1 จุด ท่อ 0 0.80 X 1.00 ม.

จํานวน8 ท่อน

ทําใหน้ํ้าไม่ท่วมจังวางท่อระบายนา ค.ส.ล. หมูท่ี่ 4 เพี่อบรรเทาป้ญหาความเดือดร้อน

เกื่ยวกบนํ้าท่วมจังทายในหมูบ่้าน

กองจ่าง21,000 แห่ง5

ทําใหน้าไม่ท่วมจัง กองจ่าง60,000 แห่ง

กองจ่างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมูท่ี่ 4
สายศาลาประจาคม-ห้วอตุหิวซ่าง

เฟ้อให้ประจาซนไดร้ถบนสําหรับใข้

ใบการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร .

หนา 0.15 เมตร หรอม่พี่นที่ผวจราจร

ไมน่้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลง

หินคลุกไหลท่างกว้างด้านละ 0.50 เมตร

ประขาชนรถนบสำหรับสญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

496,0006 สาย

Ln
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แบบ ผ.02

งบป'ระมาณและทผี่านมา
ตัวฟว้ัด

(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลทดีาดว่าจะ'พ[รับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)วตธปุระสงค์โครงการ 2564
(บาท)

2565
(บาท)

2561
(บาท)

2562 2563ท

(บาท)(บาท)

ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพี่อใหป้ระซาขนไดม้ถีนนสําหรับใช้

สายบ้านหนองหอย-,บานกดห้วช้าง ใบการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

หมูท่ี่ 4

ประขาซนมีถนนสําหรับสัญจรใด้

สะดวกรวดเร็ว

กองซ่างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กวางด้านละ 0.5 เมตร ยาว 110 เมตร .
หนา 0.15 เมตร หรีอมพีื้นทีผ่วจราจร
ไมน่อยกว่า 110 ตารางเมตร

440,000 สาย7

นว๐ร
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

องค์ทารบริหารส่วนตําบลโนนค่า อําเภอสูงเนิน จงหวัดนครราซ?มา

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า อําเภอสูงเนิน จงหวัดนครราซ?มา

ก. ยุทธศาลดรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเหมขดความสามารถในการแซ่ฬน่ทางเศรษฐกจํ

ข. ยุทธศาลตรกิารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงหวัดที่ 6 ยุทซศาลตริด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

_6.1 แผนงานยุตสาหกรรมและการโยธา_
งบประมาณและทีผ่่านมา

ด้วชีว้ัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดขอบหลัก

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ันเป้าหมาย (ผลผลดของโครงการ)วัตธปุระสงค์โครงการห 25652561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาห) (บาห)

หยู่ที่ 5 บานโคกกระพี้
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายลหกรณ

นิคมขามทะเลสอ (สายซอย)

เหอใฟป้ระซาซนไดม้ีถบนนสําหรัยโซ่,

ใบการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเริว

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย1ซอย 5 - ซอย 7

รายละเอียดตามที่ อบด.โนนค่ากําหนด

ซอย 5 หลู้ที่ a. 5 กวาง 8 เมตร ยาว 5,520 เมดร

ซอย 6 หม่ที่ 5, 8 กว้าง 5 เมตร ยาว 6..000 ฌฅร

ซอย 7 หม่ที่ 5, 8 กว้าง 6 เมตร ยาว 6,300 เมตร

กองช่าง500,0001 ประชาซนมถีนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

สาย

ก่อสร้างถนนหินคลุก หม่ที่ 5
สายบ้านนายสายันต์ อีนทรหิมื่น
ไวย - บ้านนายสมพงษ คลังสูงเนิน

เหอใทป้ระขาจบโด้มถีนนนสําหรับฬ
ใบการคมบาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร

ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร

กองช่าง250,0002 ประซาขนมถีนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

สาย

ก่อสรัางถนน ค.ส.ล. หมท 5

สายหลังอ่างโคกกระพี้
อใทป้ระขาขบโด้มถีนนนสําหรับโข

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร กองช่าง800,0003 ประขาขนมถีนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

สาย
ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

--I
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แบบ ผ.02

งบประมาณนละทผี่านมา
สัวขี[๋วัค

(KPI)

พน่วยงาน
รับผลขอบหลัก

ผลทคีาคว่าจะไลัรบ้.i ว้ตธปุระสงค์ ฟ้าหมาย (ผลผลิตจองโครงการ)โครงการ/I 2561
(บาท)

2562
(บาห)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ขยายถนน ค.ส.ล. หมูท่ี่ 5
สายบ้านโบนค่า หมูท่ี่ 3 -
บ้านโคกหนเหลึกไฟ หมูท่ี่ 6

(ช่วงถนน ค.ส.ล. บ้านโคกกระพี้)

เที่อโบป้ระขาซนไดมถนนนสําหรบโข

ไนการคมนาคมได้อ!!ภงสะดวกรวดเร็ว

ขยายถนน ค.ส.ล. กว้างด้านละ 1.00 เมตร กองช่าง550,000 ประขาขนมถนนสําหรับสัญจรโด้

สะดวก,รวดเร็ว

4 สาย
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

เพี่อใบป้ระขาขนไดม้ถีนนนสําหรับใช้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

กองช่างช่อมแขมผิวถนนลาดยาง CAPE SEAL

กว้าง 6.00 เมตร (ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ไมม่โหล่,ทาง) ยาว 345.00 เมตร หรือมีพี้นที่
ไมน่อยกว่า 2,070.00 ตารางเมตร พร'อมติเสันจราจร

ข,อมแซมถนนลาดยาง CAPE SEAL

ลายฟ้านโนนคําหมูท่ 3 - ฟ้านโคกหน

เหลกใท หมูท่ี่ 6 (ซิวงโกรกรัง Vฒ่ที่ 5

ฟ้าบโคกกระพี้)

499,000 ประขาซนมถนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

5 สาย

เพี่อใบป้ระชาขนโดมถนนนสําหรับใช้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสรัางถนน ค.ส.ล. หมูท่ี่ 5
นายสมจิตต์ รัตบารักษ์

กองช่างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร 90,0006 ประขาขนมถนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

สาย
ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมูท่ี่ 5
สายหนองผงาด

เพี่อใบป้ระซาซบไดม้ถีนนนสําหรับใช้

ในการคมบาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนบลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร

ยาว 1,750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

พร้อมวางท่อระบายบํ้า

กองช่าง200,000 ประขาซบมีถนบสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

7 สาย

ก่อสร้างถนนลูกรัง. หมูท่ี่ 5 เพี่อใบป้ระซาซนไดม้ถนนนสําหรับใช้

ใบการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร

ยาว 270.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ฌตร

กองช่าง100,000 ประซาขนมถีนนสําหรบสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

8 สาย
สายหนองกราด

เพี่อโบป้ระขาซนไดม้ึถนบนสําหรับใช้

ใบการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมูท่ี่ 5
แยกสาย (บ้านนางอําพร)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร กองช่าง360,000 ประชาขนมถีนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

9 สาย
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร
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แบบ ผ.02

งบประมาณและหึ่ผ่าบมา
ด้วจิว้ัค

(KFI)

หน่วยงาบ
รบผดขอบหสัก

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับฟ้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)วัดชปุระสงคโครงการ 2561 2562
(บาท)

2565ท 2563
(บาท)

2564
(บาท)(บาท) (บาท)

ก่อลร้างถนน หินคลุก หม่ที่ 5
ซอย 6 - หนองผักแว่น

เพึ๋อใหประชาขนไดม้ถนนนสําหรับใขั

ใบการคมนาคม,โดอ้ย่างสะดวก1รวดเร็ว

ก่อลร้างถนนหินคลุก กวัาง 4.00 เมตร

ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร

กองซ่าง250,000 ประขาขนมถนนสําหรับสัญจรได้

ละดวกรวดเร็ว

10 สาย

ทําใหนํา้ใมท่่วมขังภายในหมูบ่้านก่อสร้างรางระบายนํ้า กว้าง 0.30 เมตร

สิก 0.40 เมตร ยาว 340 เมตร
ก่อสร้างรางระบายบํ้า ค.ส.ล.

หมูท่ี่ 5 สายกลางบ้าน

เทึ่อใไÿไมท่่วมขังภายในหมูบ่้าน ทองซ่างแห่ง850,00011

ทําใหนํา้ไมท่่วมขังภายในหมบ่้านวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.

ขนาด 0 0.80 X 1.00 ม. จํานวน8 ท่อน

เหอใฟน้ํ้าไมท่่วมขังภายในหมูบ่้านก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

หมูท่ี่ 5 สายนิคมสหกรณ์ใTม

ทะเลสอ ซอย 5

(ช่วงแยกบ้านหนองกระโดน)

กองช่างแห่ง30,00012

ทําใฟ้นํา้ไมท่่วมขังภายในหมูบ่้านวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.

ขนาด 0 1.00 X 1.00 ม. จํานวน12 ท่อน

เหึ่อพนรไมท่่วมขังภายในหมูบ่้านก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

หมูท่ี่ 5 ถนนสายบ้านโนนค่า-

บ้านโคกหินเหลีกใฟ

(ช่วงนานายสนิท จิ้มกระโทก)

กองช่างแห่ง60,00013

นง
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แบบ ผ.02

งบประมาณและทีผ่่านมา
ดัวพีว้ัด

(KPI)

พนวยงาน
รับผิดรเอบหลัก

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับที่ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)วัตถปุระสงคโครงการ 2565
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

เที๋อใหป้ระ ขนไดม้[ิ'น•นบสําหรับใช้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมูท่ี่ 5
สายหลังอ่างโคกกระพี้
(ขว่งบ้านนายถวัล ดงสันเทิยะ)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5 เมตร
ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรอมิพี้นทีผ่ิวจราจรไมน่้อยทว่า 790 ตารางเมตร

พร้อมลงหินคสุกไหล่ทางกว้างด้านละ 0.50 เมตร

กอง'ช่าง466,000 ประ•ชาขบมถินนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

14 สาย

กองช่างการระบายนํ้าฟ้บไปอยางสะดวกก่อสร้างทางระบายนํ้าดาดคอนกรีต

ขนาดปากกว้าง 4.50 เนตร ก้นกว้าง 1.50 เมตร

ลึก 1 เมตร หนา 0.08 เมตร ยาว 35 เมตร

ก่อสร้างทางระบายนํ้าดาดคอนกรีต
บริเวณอ่าง;กบินํ้าโคกกระพี้
หมูท่ี่ 5

แห่งเที่อใหท้างระบายป้าเนิบไปอย่างสะดวก 250,00015

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมูท่ี่ 5
สายนิคมสหกรณข์ามทะเลสอ ขอย 7

เที่อใหป้ระขาขนไดม้ิถนบนสําหรับใช้

ในการคมบาดมไดอ้ยางสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน ค.ล.ล. กว้าง 5 เมตร

ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพี้นทีผ่ิวจราจรไมนอยกว่า 400 ตารางเมตร

พร้อมลงหินคลุกไหลท่างกว้างด้านละ 0.50 เมตร

กองช่าง264,000 ประขาขนมถินนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

16 สาย

(ช่วงลาบมัน)

I—
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แบบ ผ.02

รายละเอยดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ค. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนคําอ0าเภอสูงเนิน •จังหวัดนครราซสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดที่ 1 การพัฒนาและเพมขัดความสามารถใบการแช่งขันทางเศรษฐกจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทซคาสตร์ด้านการพัฒนาใครงสร้างพื้นฐาน

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1 แพนงานยุตลาหกรรมและการโยธา_
ข.

งบประมาณและทีฝ่านมา
ด้วขีว้ัด

(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดขอบหลก

ผลทีด่าดว่าจะไดร้ับr4 เป้าหมาย (ผลผสิตของโครงการ)วัตอุประสงค์โครงการห 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาห)

2564
(บาท)

2565
(บาห)

หยู่ที่ 6 บานโคกท้นเหล็กไฟ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หม่ที่ 6
สายหนองรังกา

ใหป้ระซาขนใด้มถีนนบสําหรับใซ้

ใบการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ฃนาดกวัาง 4 เมตร กองซ่างประซาซนมถีนนสําหรับสัญจรไ*

สะดวกรวดเร็ว

360,000 สาย1

ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร

4พีอ่ใหป้ระซาขนใด้มถีนนนสําหรับใขั

ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หม่ที่ 6
สายบ้านนายวเขัยร ฟบขนหด

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กร้าง 4.00 เมตร กองซ่างประขาขนมถีนนสําหรับสัญจรไ*

สะดวกรวดเร็ว

221,000 สาย2

ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร

เพี่อใหป้ระซาขนในหม่ที่ 6 มถีนนสําหรับ

โซในการสัญจรและขนส่งผลผล็ต

ทางการเกบตร

ก่อสร้างถนนลูกรัง หม่ที่ 6
สายบ้านนายสมนิก ขัดพลกรัง -
ไรน่างผิน แคล้วสูงเนิน

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร

ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร

ทองช่างประขาซนมถีนนสําหรับสัญจรไ*

สะดวกรวดเร็ว

300,0003 สาย

ปรับปรุงถนนลูกรัง ลายซอย 8 - ซอย 10
ซอย 8 กว้าง 5 เมตร ยาว 6,430 เมตร

ซอย 9 กว้าง 8 เมตร ยาว 4,210 เมตร

ซอย 10 กว้าง 6 เมตร ย*ไว 5,350 เมตร

เพี่อใหป้ระซาขนในตาบลโนนค่ามถีนน

สําหรับใขใันการสัญจรและขนส่งผลผลิต

ทางการเกบตร

ทองช่างปรับปรุงถนนลูกรัง สายสหกรณนิคม

ขามทะเลสอ (สายซอย)

500,000 สาย4
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แบบ ผ.02

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด

(KPI)

หน่วย'ทบ
รบผดขอบหลก

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับJ เป้าหมาย (ผลผลตของโครงการ)วัตถประสงคโครงการ 2564 2565
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563ห
(บาท) (บาท)

ทําใหน้ํ้าไมท่่วมขังก่อสร้างทางระบาย,นา หมูท่ี่ 6

จากบ้านนางผัด แดนสันเทยีะ

ถึงหน้าบ้านนายสอิ้ง รัชวงศ์

เที่อบรรเทาป้ญทาความเดอดร้อนเกี่ยว
กับนํ้าท่วมขังภายในหมูบ่้าน

วางท่อ 0 0.60 X 1.00 ม. 400,000 แห่ง กองซาง5
ระยะทาง 400 ม.

กองช่างเพี่อใหป้ระชาชนไดม้ถนนนสําหรับใขั

ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กร้าง 4.00 เมตร

ยาว 315 เมตร หนา 0.15 เมตร

หร็อมํพี่นที่ผวจราจรไม่น้อยกว่า 1,260

ตารางเมตร ฑรอ้มลงหนคลุกไหลท่าง

กว้างด้านละ 0.20 เมตร

ประขาขนมถนบสําหรับสัญจรใเ

สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมูท่ี 6 704,680 สาย6

สายหลวงแจก

ชุดปีนคนดินกันแนวเชตบ้าชุมชน

(บ้ารวก)

กองช่างชุดปันตันดิน ชนาดธานกร้าง 5.50 เมตร

หลงค้นกว้าง 2.50 เมตร ยาว 2,400 เมตร

สูงเฉลย 1.50 เมตร หรือมปรมืาตรดินชุด

ไมน่้อยทว่า 14,400 ลูกบาศกเมตร

บ้าชุมขนมแนวเขตทขัดเจน

และอนุรักษห์รัหยากรธรรมขาดิ

และสิงแวดด้อม

เพี่อเป็นการกันแนวเขตบ้าชุมชนและอนุรักษ์

หรัพยากรธรรม'ขาติและสิงแวดด้อม

363,000 ระยะทาง7

PO
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แบบ ผ.02

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัว4วัด

(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดซอบหลัก

ส่เ ผลทีค่าดว่าจะไตรัับเป้าหมาย (ผลผลตของโครงการ)วัตชปุระสงค์โดรงการท 2561 2562
(บาห)

2563 2564
(บาห)

2565
(บาท)(บาท) (บาห)

กองข่างเพี่อไหประซาขนโด้นถนนนสําหรับใข้

ในการคมนาคมไตัอยางสะดวกรวดเร็ว

8 ก่อสรัางถนน ค.ส.ล. สายบานโนนคํา

หม่ที่ 3 - บ้านโคกหนเหล็กไฟ หม่ที่ 6
(ข่วงกลางบ้านโคกหินเหล็กไฟ)

ก่อสรัางถนน ค.ล.ล. กวาง 5.00 เมดร

ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรึอมหีนทีผ่ิวจราจรไมน่อยกว่า 750

ตารางเมตร พรัอมลงหินคลกไหลท่าง

กว้างดานละ 0.50 เมตร

ประขาใณมถีนนส์าหรับสัญจรไ?

สะดวกรวดเร็ว

492,000 สาย

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หม่ที่ 6
สายหลวงนจก (ขว่งที่ 2)

เพี่อใหป้ระซาฃนใดมถนนนสําหรับไข้

ในการคมนาคมไตัอยางสะดวกรวดเร็ว

กองข่างก่อสร้างถนน ค.ล.ล. กว้าง 4.00 เมตร

ยาว 234 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรอมพีนทีผ่ิวจราจรไมน่อยกว่า 936

ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลท่าง

กว้างดานละ 0.20 เมตร

ประซาขนมถีนนส์าหรับสัญจรใ?

สะดวกรวดเร็ว

596,5009 สาย

I—*
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องลิ่น (พ.ค. 2561 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า อําเภอสูงเนิบ จังหวัดนครราขสืมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเที่มขดควานสามารถในการแช่งชันทางเศรบฐกจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องลิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงลร้างพื้นฐาน

6. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1 แผนงาบอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมา๓และทีผ่่านมา

ดัาขี[๋วัด
(KPI)

หน่วยงาบ
รับรดขอบหลัก

.า
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับโครงการ วัคอุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)ห 2561 2562

(บาท)
2563
(บาห)

2564
(บาห)

2565
(บาท) (บาท)

หยู่ที่ 7 บ้านหนองสะแก
ขยายถนน ค.ส.ล. หบ่ที่ 7
สายฟ้านหนองหอย - ฟ้านพนองสร;นก

เพี่อใหบ้ระขาขนใดมถนนสําหรับใช้

ในการคมนาคมใค้อย่'1งสะดวกรวดเร็ว

ขยายถนน ค.ส.ล. กว้างค้านละ 0.50 เมตร ทองข่าง1 520,000 ประขาขนมถนนสําหรับสัญจรไค้

สะดวกรวดเร็ว

สาย
ยาว 840 เมตร หนา 0.15 เมตร

ท่อสร้างถนนหินคลุก หมูท่ี่ 7
สายคลองขอย

เพี่อใหน้ระขาขนไคม้โนนสําหรับใช้

ในการคมนาคมใค้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสรัางถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร

ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร

2 กองข่าง396,000 ประซาชนมถนนสําหรับสัญจรไค้

สะดวกรวดเร็ว

สาย

ปรบปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 7

สายนิคมสหกรณ์ ขามทะเลสอ

เพี่อให้บระขาซนไคม้ถนนสําหรับใช้

ในการคมนาคมไคอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร

ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

3 กองข่าง560,000 ประขาขนมถนนส์าหรับสัญจรไค้

สะดวกรวดเร็ว

สาย

ซอย 9

*
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แบบ ผ.02

งบประมาณและทผี่าบนา
ตัวทวีัค

(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที ผลทคีาดว่าจะไลรัับโครงการ วัตถปุระสงด้ เบ้าหมาย (ผลผล๊ตของโครงการ) 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563 2564
(บาท)

2565
(บาท) (บาท)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมูท่ี 7
สายศาลากลางบ้าน - ถนนนิคม

สหกรณ์ขามทะเลสอ (สายใหญ่)

เที่อไหL้ระขาชนไดม้ถีนนสําหรับใช้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5 เมตร กองช่าง512,0004 »hsคเาชนพิพนสําพรับสํญฬพ่
สะดวกรวดเร็ว

สาย
ยาว 186 เมตร หนา 0.15 เมตร

เทอไหน้ระชาชนใตม้ีถนมสําหรับใช้

ใบการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน ด.ส.ล. หมูท่ี 7
ซอยราชทฤกษ์

ก่อสร้างถนน ค.ส,ล. กว้าง 3.00 เมตร กองช่าง5 60,000 งระฯ'ไขนมทบนสํา,หรับสัญนิรไค้

สะดวกรวดเร็ว

สาย
ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หม่พี่ 7 เพี่อใหป้ระชาขนใด้มถนนสําหรับใช้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวาง 5.00 เมตร กองช่าง6 600,000 ประขาซนมทิบนสําหรับสัญจรไค้

สะดวกรวดเร็ว

สาย
ะ ะ ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตรซอยหนองกระจงกง

(ช่วงบ้านนายใมตร ยอดครบุ'ร)

เพี่อให้ประชาซนไดม้โนนสําหรับใช้

ในการลมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนดิน หยูท่ี่ 7
สายเลยนคลองชอย

กองช่าง266,000ก่อสร้างถนนดิน ดิปา.ปรันผิว1ทาง และลงดินถม

บดหับแน่น ชนาดกวาง 4 เมตร ยาว 900 น]ตร

หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมปิริมาตรดิบถม

ไมน่้อยกว่า 2,025 ลูกบาศก่เมตร

7 ประซาซนมิทบนสําหรับสัญจรไค้

สะดวกรวดเร็ว

สาย

เพี่อให้บระซาชนใด้มถีนนสําหรับใช้

ใบการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนหินคลก หยู่ที่ 7
สายหนองกระจั้ง

กองช่าง306,000ก่อสร้างถนนหินคลุก ลงหินคลุกบดอ้คแบ่น

ชนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย

0.15 เมตร หรือมปรมาตรหินคลุกไมน่้อยกว่า

375 ลูกบาศก์เมตร (ควแน่น)

8 ประขาขนมถนนสําหรับสัญจรไค้

สะดวกรวดเร็ว

สาย

A
Ln
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒบาท้องกน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า อํา๓อสูงเนิน จังหวัดนครราขสม่า

ก. ยุทธคาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารกในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโนเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพิ่นฐาน
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างทึ๋นฐาน

_6.1 แผนงานยุดสาหกรรมและการโยธา_
งบประมาณแกะทีผ่่านมา

ตัาขึ[๋วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับโครงการ ว้ตชุประศงค เป้าหมาย (ผลผลตของโครงการ)ห 2561 2562 2563
(บาท)

2564 2565
(บาท)(บาท) (บาท) (บาท)

หม่ที่ 8 บานหนองหอย

ขยายถนน ค.ล.ล. หม่ที่ 8
ลายน้านหนองหอย - น้านหบองสะแก

(บรัเวณโรงเรัยบบานกุดหวข้าง)

เพี่อใฟ้ประซาขนนรถบนสําหรับใช้

ใบการคมนาคมไดอ้ย่างละดวกรวดเร็ว

ขยายถนน ค.ส.ล. กวางด้านละ 1 เมตร 278,300

ยาว 253 เมตร หนา 0.15 เมตร

ประขาขนมถีนนสําหรับสัญจรได้

ละดวารวดเรัว
กองข่าง1 ลาย

ก่อสร้างถนนคน หยู่ที่ 8
ลายทางแยกเข้าไรบ่ายประสิทธ

กรมสูงณน - แก้วกุด!,งบ

เพี่อใฟ้ประขาชนไดม้ถีนนสําหรับใข้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเ!ว
ก่อสร้างถนนดิน กวาง 5 เมตร
ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ประขาขนมถีนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

2 กองข่าง375,000 สาย

ก่อสรัางถนนดิน หม่ที่ 8
สายหนองแค

เพี่อไหประชาขนไดม้ถีนนสําหรับไข้

ในก0รคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสรัางถนนดิบ กว้าง 4 เมตร

ยาว 650 ร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ประขาขบมถีนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

3 กองข่าง250,000 สาย

4ะ*
0\
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แบบ ผ.02

งบประมาณและที่ผําบมา
ตวขี[๋วัด
(KPI)

หน่วยงาบ
รบผดขอบหลก

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับเป็าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)โครงการ วัตชปุระสงค์ท 2561
(บาท)

2562 2563 2564 2565
(บาท)(บาท) (บาท) (บาท)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมูท่ี่ 8
ลายหลงวัดกดห,วข้าง-อํางกกโพธ

เพี่อใหป้ระซาขนไดม้ถีนนสําหรับไข้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ประขาขนมถีนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

กองข่าง380,0004 ลาย

ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมูท่ี่ 8
สายหสังวัดชุดหัวข้าง-อ่างกกโพธ

{ขว่งบ้านนางเตือนใจ ศรพีลกรัง)

เพี่อใหป้ระซาขนไดม้ถีนนสําหรับไข้

ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร

ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรีอมสีันที่ผวจราจรไม่น้อยกว่า 848

ดารางเมดร พร้อมลงหินคลุกไหลท่าง

กว้างด้านละ 0.50 เมตร

ประขาขนมถีนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

กองข่าง491,0005 สาย

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมูท่ี่ 8
สายบ้านนางทองจุน มหาพรม

เพี่อใหป้ระขาขนไดม้ถีนนสําหรับไข้

ในการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทว้าง 5 เมตร

ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรีอมสีันที่ผวจราจรไม่น้อยกว่า 400
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลท่าง

กว้างด้านละ 0.50 เมตร

ประขาขนมถีนนสําหรับสัญจรได้

สะดวกรวดเร็ว

กองซ่าง264,0006 สาย
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องลิ่น (พ.(ๆ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า ยํา๓อ?งเนิน จังหวัดนครรา*((ลิมา

ก. ยุทธคาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่ม?ดความลามารลในการแข่งขันทางเครษฐกิจ

ข. ยุทธคาลดร์การพัฒนาจององค์กรปกครองส่วนท้องลิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพิ่นฐาน_6.1 แผนงานเคหะและชุมขน_

งบประมาณและทีผ่่า'นมา
ตว4วัต

(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดขอบหลัก

ที่ ผลทีค่าดว่าจะไคร้ับวัตอุประสงค เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)โครงการ 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563 2564
(บาท)

2565
(บาท) (บาท)

ประขาขนมนํ้าอุปโภค นร'โภค ขนาด 04” พร้อมตดตั้งระบบสูบนา ประฃาชนม,นาอุปโภค

บรัโภค

เจาะบ่อบาดาล

ภายในตําบลโนนค่า

กองข่าง250,000 250,000 250,000 250,000 250,0001 แทง

ขยายเขตคู่สายโฟฟ้าสาธารณะและ/หริยตดตั้ง

โคมไฟฟ้าส่องสว่าง

หยู่ที่ 1

1. จากบ้านนายสมหวัง ยงสูงเนิน - บ้านนายประนนท์

ฉาดสูงเนิน ระยะทาง 1,000 เมตร

2. จากบ้านนางนสงจันทร์ สระชุนทด - บ้านบายลาโรจน์

อํามาตรเลิค ระยะทาง 1,000 เมตร

3. จากบ้านบายนนท์ อาดสูงเนิน - บ้านนายสมาน

กล้าสูงเนิน ระยะทาง 300 เมตร

เพอฃยายทารใฟบ้ริการค้านไฟฟ้าขยายเขตคูส่ายไฟฟ้าสาธารณะ

และ/หรอิตดตั้งโคมไฟฟ้า

ส่องสว่าง

กองข่างประขาซนไคร้้บบริการ

ค้านไฟฟ้าอย่างที่'วลิง

ทุกครัวเริอน

2

อย่างทั่วลิง

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ระยะทาง

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ระยะทาง

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ระยะทาง

A
00
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แบบ ผ.02

งบประมาณและทีฝ่าบมา
ตัวชื้วัต

(KPI)

หน่วยงาบ
รบผิดชอบหลก

ผลทีค่าดว่าจะไตัรบJ เป้าหมาย (ผลผลตของโครงการ)วัตถประศงค์โครงการห 25652562
(บาท)

2563 25642561
(บาท)(บาท) (บาท)(บาท)

หมูท่ี่ 3
1. จากส่นยกคลองขลนระทาน - นานายหยํบ่ ถสูงIนบ

ระยะทาง 1,300 เมตร และหรอ ตดดั้งไฟฟ้าล่องลว่าง

จำบวบ 10 จุด

2. จากส์แยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโบนค่า -
ศาลตาปู ระยะทาง 170 มดร และ/หรอ ติดดั้งไฟฟ้า

ล่องสว่าง จําบวบ 3 จุด

3. จากบ้าบบางรุณ โฉสูงเนิบ - บ้านนายงวบ สาคร

ระยะทาง 700 เมตร และ/หรอ ติดดั้งไฟฟ้าล่องสว่าง

จําบวบ 10 จุด

4. จากบ้านนางไข่ กลองสูงเนิบ - บ้านบายเฉลย

พระสูงเบน ระยะทาง 400 เมตร

หมูท่ี่ 4
ขยายเขตคู่สายไฟฟ้าสาธารณะ และ/หรอ ติดดั้งไฟฟ้า

ล่องสว่าง ระยะทาง 5,150 เมตร

หมูท่ี่ 5

1. จากบ้านบางดิ้ว เลาะสูงเนิบ - บ้านบายปวชตุบ้

แบมจุนทด ระยะทาง 300 ๓ตร และ/หรือ ติดดั้งไฟฟ้า

ล่องสว่าง จําบวน 2 จุด

2. จากบ้านบายสนิท จิ้มกระโทก - บ้านบายสบ้าน

กลากลาง ระยะทาง 300 เมตร และ/หรืล ติดดั้งไฟฟ้า

ล่องสว่าง จํานวน4 จุด

เพอขยายการใบบ้ริการด้านไฟฟ้า

อย่างทั่วรง
กองช่างประขาซนไดร้ับบริการ

ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถง

ทุกครัวเรือน

ขยายเขตคูส่ายไฟฟ้าสาธารณะ

และ/หรือติดดั้งโคมไฟฟ้า

ล่องสว่าง (ต่อ)

620,000 620,000 620,000 620,000 620,000 ระยะทาง

93,00098,000 98,000 98,000 98,000 ระยะทาง

380,000 380,000 380,000 380,000380,000 ระยะทาง

160,000 160,000 160,000 160,000160,000 ระยะทาง

2,660,000 2,660,000 2,660,0002,660,000 2,660,000 ระยะทาง

140,000140,000 140,000 140,000 140,000 ระยะทาง

160,000 160,000 160,000160,000 160,000 ระยะทาง

so
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งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาบ

รับผิดซอบหลก
ตวซวด

ผลทีค่าดว่าจะไ#รับเป็าหมาย (ผลผลตของโครงการ)วตถประศงค้โครงการท 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563 2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

(บาท)

เที่อ'ขยายการ,1ฟบัริการด้าม1ไฟฟ้า

อย่าง,vnลง

ประขาชนไคร้ับบริการ

ค้านไฟฟ้าอยางทีว่กง

ทุกครัวเริอบ

กองข่าง3. จากบ้านบายสมาบท เขยบหลกรัง - บ้านบายถวิล

ดงสันทยีะ ระยะทาง 200 เมตร และ/หริอต๊ดตั้งไฟฟ้า

ส่องสว่าง จํานวน3 ชุด

หมูท่ี่ 6

ตดตั้งไพ่ฟ้าส่องสว่าง จํานวน9 ชุด

1. บ้านนางปราณี เครอีแก้ว

2. บ้านนางกิริยา พาณีชย์

3. บ้านนายสมส่วน เจิมชุนทด

4. บ้านนายนาย ข่ดหสกรัง

5. บ้านนาย,รัย เนสโุฮ

6. บ้านนายธรยุทธ เปล่งสันเทยีะ

7. บ้านนางติ๋ม ซดพลกรัง

8. บ้านนางสพุัตรา ชุดสัน'ทยีะ

9. บ้านนายประเสริฐ รัชวงค้

พู่ที่ 7
1. จากบ้านนายสมย หวานอา - บ้านนายอานนท์

จงสูงเบน ระยะทาง 200 ๓ดร และ/หรีอตดตั้งไฟฟ้า

ส่องสว่าง จํานวน3 จุด

1) บ้านนางนํ้าอ้อย ผงสูงเนํน

2) บ้านนายบ้ญขา รอสูงเบน

3) บ้านนางสมภรณี สุมชุนทด

ขยายเขตคูส่ายไฟฟ้าสาธารณะ

และ/หรือติดตั้งโคมไฟฟ้า

ส่องสว่าง (ต่อ)

110,000110,000 110,000 110,000 110,000 ระยะทาง

100,000 100,000 100,000 100,000100,000 ระยะทาง

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 ระยะทาง

in3

/
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งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวขีว้ัด

(KPI)

หน่วยงาน
รบผดชอบหลก

ผลทีค่าดว่าจะไตั?บJ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)วัดคประสงค์โครงการ 2565
(บาห)

ห 2562 2563
(บาท)

2564
(บาท)

2561
(บาท) (บาท)

หมูท่ี่ 8

1. บ้านหนองหอย ระยะทาง 2,500 เมตร

2. จากบ้านนางสาวสําราญสุวรรณ -
แยกถนนนิคมสหกรณขามทะเลสอ

ขอย 6 ระยะทาง 370 เมตร

หมูท่ี่ 1

(1) สายคลองซลประทาน - แยกโนนกระเบื้อง
(จากบ้านนายหวํน เก่งสูงเนิน - บ้านนายเจน

จอม?ตน) ระยะทาง 650 เมตร

(2) สายบ้านกดปลาเฃง หมูท่ี่ 1 - บ้านกดหวซาง หมูท่ี่ 4

(จากบ้านนายประนนท์ ฉาดสูงเนิบ - บ้านนายยัน

เอยีมสูงเนิน) ระยะทางยาว 1,200 เมตร

(3) สายทางเข้าวัดโกรกสะเดา ระยะทาง 890 ๓ดร

เพอขยายการใา!ณรืการค้านไฟฟ้า

อยางทั่วถึง

ประขาขนไค้?บบรืการ

ค้านไฟฟ้าอย่างท์วถึง

ทุกค?วเรอน

กองข่างขยายเขตภู่สายไฟฟ้าสาธารณะ

นละ/หรือติดตั้งโคมไฟฟ้า

ส่องสว่าง (ต่อ)

875,000 875,000875,000 875,000 875,000 ระยะทาง

150,000 150,000 150.000150,000 150,000 ระยะทาง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตา เพอขยายการใหบรืการดานไฟฟ้า

อย่างทั่วถึง

กองข่างประซาซบไค้?บบรืการ

ดานไฟฟ้าอย่างทั่วถึง

ทุกค?วเรือน

3
260,000 260,000 260,000 260,000 260.000 ระยะทาง

250,000 250,000250,000 250,000250,000 ระยะทาง

356,000 356,000 356,000 356,000356,000 ระยะทาง

หมูท่ี่ 2
(1) สายบ้านนางวภาพร เที่ยงธรรม ระยะทาง 80 เมตร

หมูท่ี่ 5

(1) สายโกรก?ง 2(เข้าศูนยป่ฎิบ้ตธรรม)ระยะทาง 450 เมตร

หมูท่ี่ 6
(1) จากบ้านนายควน เปียบสันเทยะ - บ้านนายสมสักดิ้

เปล่งสันเทยะ ระยะทาง 300 เมตร

80,00080,000 80,000 80,00080,000 ระยะทาง

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ระยะทาง

120,000120,000 120,000 120,000 120,000 ระยะทาง

นา
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งบประมาฌแระทีผ่่านมา
•/ at fc/ หน่วยงาบ

รับผดซอนหลัก
ดวซวด

ผลทีด่าดว่าจะไคร้ับd เฟ้า,หมาย (ผลผลิตของโดรงการ)วัตอุประสงคโครงการท 2561 2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(KPI)

(บาท)(บาท)

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตา หม่ที่ 7
(1) สายมคมสหกรณข์ามทะเลสอ (สายใหญ่)

(จากแยกถนนนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ซอย 8 - แยกถนน

นิคมสหกรณข์ามทะเลสอ ซอย 7) ระยะทาง 1,110 เมตร

เฟ้อขยายการใฟ้บรการตานไฟฟ้า

อย่างทั่วลิง

ประซาซบไคร้ันนรัการ

ค้านไฟฟ้าอย่างทั่วลิง

ทุกครัวเรอีม

กองช่าง

444,000 444,000 444,000 444,000 444.000 ระยะทาง

ปรันปรุงซอมแซม และตดตั้งโคมไฟฟ้า

สาธารณะ จ0านวบ 8 หมูบ่้าน

ปรันปรุงข่อมนซม และตดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ

หมูท่ี่ 1 - 8

เฟ้อไหป้ระซ' มความสะดไกและ

ปลอด/'ยในการสัญจรไปมาในเวลา

กลางคบ

ประซาซ,4ไนหมูบ่้านได้,รับ

ความลร*วกและปลอด/'ย

ใบกาวสัญจรไปมา

100,000 100,000 100,000100,000 100,0004 ระยะทาง

เฟ้อใหน้ํ้าไมท่่วมขังบ้านเรอน

ของประซาขน

วางท่อระนายนํ้าคอนกรึต

เสรมเหล็ก หมทูี่ 1 - หมูท่ี่ 8
หมูท่ี่ 1 - หมทูี่ 8 ท่าใหน้ํ้าไมท่่วมขัง

บ้านเรอบของประขาขน

จานวนท่อ กองช่าง500,000 500,000500,000 500,000 500,0005

หมูท่ี่ 1 - หมทูี่ 8ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า เฟ้อขยายการใหบ้รกําร

ค้านไฟฟ้าอย่างทั่วลิง

ประซาซนไคร้ันนรัการ

ค้านไฟฟ้าอยางทั่วลิง

ทุกครัวเรัอน

กองช่าง500,000 500,000 500,000 500,000500,000 ระยะทาง6

นา
ro
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งบประมาณและทผี่านมา
%/ d V หน่วยงาบ

รับผดขอบหลัก
ตวชวด

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับJ เป็าหมาย {ผลผลิตของโครงการ)วัตถประสงคโครงการท 2561
(บาท)

2562
(บาห)

2563 2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

(บาท)

หมูท่ี่ 1 - หมทูี่ 8เพี่อขยายการใหบ้รัการ

ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วลิง

กองใ!างประขาฃนไดร้ับบรัการ

ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วลิง

ทุกครัวเรือน

ขยายเขตคู,สายไฟฟ้าสาธารณะ

ตดตั้งโคมไฟฟ้า

200,000200,000 200,000 200,000200,0007 ระยะทาง

เพี่อใหท้ี่ดินและสิ่งก่อสร้''ง

มสภาพmรใซง้าบได้ดิ

หมูท่ี่ 1 - หมทูี่ 8 ที่ดินและลิงก่อสร้าง

มสภาทากรใขง้านได้ดิ

ปรับปรุงข่อมแซมที่ดิน
นละสิ่งก่อสร้าง

กองข่างจํานวน500,000 500,000 500,000 500,000500,0008
Jmทดน

และสิง

ก่อสร้าง

ไซง้าบได้ดิ

หมูท่ี่ 1 - หมทูี่ 8เพี่อใหป้ระซาชนไดร้ับรู้

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

อย่างทั่วลิงและรวดเรืว

ประขาขนไดร้ับรู้

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

อย่างทั่วลิงและรวดเร็ว

กองช่างปรับ1ปรุง/ขยายเขตเสึยงตามสาย 300,000 300,000 300,000300,000 300,0009 ระยะทาง

นา
นว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาฟ้องถิ่นส์จ (ห.ศ. 2561-2564)

สําหรบ องค์กรปกครองส่วนฟ้องถิ่นดําเบนการ

องค์ก-รบรหารส่วนต0าบลโนนค่า อําเภอสูงเจน จังหวดนครราซสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสํและการค้าเพื่อเป็นคูนยกลางความเจรัญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่านฟ้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงลรางหนฐาน

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างหนฐาน

_6.1 แผนงานเคหะและไ}มชน_
งบประมาณนคะทีผ่่านมา

หปวยงาน
รบจดซอบหลัก

ดวชวด
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับJ วัตชปุระสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)โครงการท 2562

(บาท)
2563 2564

(บาท)
2565
(บาท)

2561
(KPI)

(บาท) (บาท)

ป้าย1ทีอ่หมูบ่้าน หมูท่ี่ 1 - 8เพื่อนสคงชอบเขตของแตล่ะหมูบ่้านป้ายซอหมู่บ้าน ประซาขนรข้อบเขตของหมูบ่้านจ0าบวนป้าย กองช่าง500,000500,000 500,000 500,000 500,0001

เพื่อประขาสัมพันธ์ข้อยูลข่าวสารของ

อบต.โนนค่า

ทําใฟป้ระชาซนใด้รบัทราบข้อมล

ข่าวสาร

จัดทําป้ายประซาสัมพันธ์

เซ่น ข้อบ้ญญ้ตขดดินและถมดนๆ

ข้อบ้ญญตภาษๆ จํานวน4 ป้าย

จํานวนป้ายป้ายประซาสัมพันธ์ กองช่าง20,000 20,000 20,00020,000 20,0002

ป้ายที่อถนนภายในหมูบ่้าน จัดทําป้ายขี่อถนนภายในหมูบ่้านเพื่อประชาสัมพันธข์้อยูลข่าวสารของ

อบต.โนนค่า

ประชาซนใด้รบัความสะดวก

รวดเร็ว ใบการสัญจรไปมา

จํานวนป้าย กองช่าง500,000 500,000 500,000 500,000 500,0003

บท



นบบ ผ.02

รายละเอึยดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสิปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบรัหารส่วนตําบลโนนค่า อําเภอสูงเนน จังหวัดนครราชสมิา

ก. ยุทธศาลตร้จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพี่มขีดความสามารถในการแข่งขนหางเศรบฐกจ

ข. ยุทธศาลตรก็ารพัฒนาขององค์ๆรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างหนฐาน
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพี่นฐาน

6.2 แผนงานบรหารงานทั่วโป
งบประมาณและทีผ่่านมา

IS JT* หน่วยงาน
รับผิดชอบหลก

ควชวด
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับที่ วัดคุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตชองโครงการ)โครงการ 2561

(บาท)
2563 2564

(บาห)
2565
(บาท)

2562
(KPI)

(บาท)(บาท)
t สามารถใชป้ระโยซนโบที่ดินใท๓้ด

ประโยชน์กับพีน่้องประซาขนได้

เพี่อสํารวจและออกรังวัดทีส่าธารณะ

ประโยชนโ์นเขตตําบลโนนค่า

รังวัดทีส่าธารณะในเขต

ตําบลโนนค่า

สํานักงานปสัดฯจานวน 2 แห่ง/ปี 30,000 30,000 30,00030,000 30,0001 ครง

ติดตั้งป้ายแสดงทีล่าธารณะ

ทีห่ําการรังวัดแล'ว

ติดตั้งป้ายแลดงทีส่าธารณะ เพี่อแสดงแนวเขตหมูน่้านและความ

เป็นระเบียบเรึยบร้อยของขมชน

จำนวนป้าย ประชาขนไดร้ับความละดวา

รวดเร็ว ในการสัญจรไปมา

หํานักงานปลดๆ30,000 30,000 30,000 30,000 30,0002

เพี่อใท้มป้ายบอกสถานทีต่่าง ๆป้ายแบะนําสถานที่ ประชาซนไดร้ับความสะดวก

รวดเร็ว ในการสัญจรโปมา

จํานวนป้าย สํานกงานปสัดๆจัดทําป้าย ขนาด 0.60 X 2.00 เมตร

จํานวน3 ป้าย

60,000 60,000 60,000 60,000 60,0003

บาบา



] I !I

แบบ ผ.02

รายละเอยดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ค. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราขสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพมขดความสามารถในการแข่งขันหางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขฅจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 แผนงานเคหะและ ซน

งบประมาณและทีผ่่านมา
ด้วขืว้ัด

(KPI)

หปวยงาบ
ร้นรดขอบหลัก

ที่ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับโครงการ ฟ้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)วัตอุประสงค์ 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เพี่อ4ใท้มสถานทีส่ําหรับประกอบกิจกรรม

ประขุม และรกอบรม อย่างเหมาะสม

ก่อสร้างอาคารท้องประชุม

อบต.โนนค่า

ก่อสร้างอาคารท้องประชุม

จํานวน1 ท้อง

ประขาขนและผูม้าใขับริการ

มคีวามสะดวกสบายขึ้น
กองช่าง1 จํานวน2,000,000

อาคาร

เพี่อใขเัป็นสถานทีใ่นการปฎบตงานของ

ผูบ้ริหารท้องถิ่น สมาขักสภาท้องถิ่น
พนักงาบส่วนตําบลและลูกจ้างและให้

บริการแกป่ระขาขนทีม่าติดต่อราขการ

ก่อสร้างอาคารสํานักงาน

อบต.โนนคา

ก่อสร้างอาคารสํานักงาน

อบต.โนนค่า จํานวน1 หลัง

2 จํานวน อํานวยความสะดวกในการ

ปฎิบตงานเกิดความคล่องตวใน

การปฏาชดงานในด้านด่าง ๆ

กองช่าง5,000,000

อาคาร

ต่อเติมอาคารทีท่ำการ

อบต.โนนคา

เพี่อใท้มสีถานทีจ่ัด๓บเอกสารที่เพัยงพอ

และเพี่อความปลอดลัยและเป็นระเบยบ
ต่อเติมอาคารด้านหลังทีท่ำการ

อบด.โนนค่า

ท้าใท้มทีี่จัด๓บเอกสารและ

วัสดอุุปกรณข์อง อบต.

อย่างเฟ้ยงพอ

3 จำนวน กองช่าง300,000

อาคาร

วางท่อระบายนํ้า
หน้าทีท่้าการอบต.โนนค่า

เพี่อใท้นํา้ใมท่่วมขังตามถนนและหน้า

ทีท่ําการอบต.โนนค่า

วารท่อระบายนํ้าคอนกรดเสริมเหลก

มาตรฐานมอก. (ขั้น 3) วางท่อขนาด

0 0.60 X I เมตร จำนวน 14 ท่อน

ท้าใท้นํ้าไม,ท่วมขังภายใน กองช่าง4 จํานวนท่อ100,000
. V-หมบูาน

Ln
ON



I
แบบ ผ.02

งบป•ระมาณและทีผ่่านมา
ตัวขีเ๋ว้’ล

(KPI)

หน่วยงาน
รับรดขอบหลัก

ผลทีค่าหว่าจะไลัรับd วัตอุประสงค เป้าหมาย (ผลผลตของโครงการ)โครงการห 2563
(บาห)

2564
(บาห)

2565
(บาห)

2561 2562
(บาห)(บาท)

ปรับปรุงทีส่าธารณะข้างคลองดะฌุ

หมู่ 1 บาบ7ไดปลาเข็ง

เพี่อใหป้ระขาซนใด้มถีนนสําหรับใขใ้น

การคมนาคมใดอย่างสะดวกรวดเร็ว

ตปีาและถมดิน ขนาดกว้าง 10 เมตร

ยาว 45 เมดร สูงเฉลี่ย 1.50 เมดร

กองช่างประชาขนมถีนนสําหรับ

สัญจรไดส้ะดวก รวดเร็ว

5 100,000 ระยะทาง

ก่อสร้างสวนสาธารณะบรีเวณทีป่่าข้า

หนที่ 5 ใร่ 3 งาน

ทําใหป้ระชาชนมีทีส่ําหรับ

พกผ่อน

ประชาขบไดม้สีวนสาธารณะประจํา

หมูบ่้านสําหรับการฟักผ่อนหย่อนใจ

กองช่างก่อสร้างสวนสาธารณะประจํา

หมูบ่้านหม 4 บ้านกดหัวข้าง

6 800,000 ระยะทาง

ปรับปรุงอาคารทีท่ําการ

อบต.โนนค่า

เพี่อใหอ้าคารทีท่ําการ อบต.

มคีวามแข็งแรงปลอดภัย

นํเ oเปลี่ยนหสังคาอาคารทีท่ําการ อบต. จาก

กระเบื้อง?เมนดใยหินลอนคู่เป็นหลังคา.

จํานวน กองช่าง7 240,000 อาคารททาการ อบต.

มคีวามแข็งแรง และปลอดภัยอาคาร
Jเหลกรดลอบ พินฑ 480 ตร.ม

วางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ถมดิน

และเทคอนกรีต

เพี่อใหภู้มีหสับ้ทีท่ําการ อบต.

มคีวามสวยงาม

ภูมีหคัน่ทีท่ําการ อบต.

มคีวามสวยงาม

กองช่างปรับปรุงภูมีหศัน่

หบ้าทีท่ําการ อบต.โนนค่า

8 300,000 ระยะทาง

บา-ง



I

นบบ ผ.02

งบประมาณและทีผ่่าบมา
ค้วซืว้ัด

(KPI)

หน่วยงาบ
รับผดซอบหลัก

ที่ ผลทีค่าดว่าจะไค้รับวัตถประสงค์โครงการ เป็าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562
(บาห)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)(บาท)

ติดตั้งไฟสปอรัตไลท์ จําบวน 4 จุด

ติดตั้งตาข่ายกั้นลานกีฬา

จัดซื้ออปกรณ์กีฬา

เพื่อใหล้านกีฬาอเนกประสงค์

มความปลอดภัย

ปรันปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์

หยู่ที่ 3
จํานวน9 ลานกีฬาอเนกประสงค์

มคีวามปลอดภัย

กองข่าง500,000

ลาน

นา
๐0



III)JI แบบ S4.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องลน (พ.ศ. 2561-2565)

องศ์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า อําเภอถูงเนิน จังหวัดนครราจ?เมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมลํ้า เที่อยกระดับลังคนใหเ้ป็นเนิองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององศ์กรปกศรองส่วนท้องลนในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ต้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพ{นและกิ!งา

7. ยุทธศาสตร์ต้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณแีละกิ!งา

7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาเนและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดขอบหลัก

ตวชวด
ผลทีค่าดว่าจะไตร้ัชที่ วัดชุ•บระศงศ์ เป็าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)โครงการ 2564 256525632561

(บาท)
2562
(บาห)

(KPI)

(บาท)(บาห)(บาท)

กองการศึกใะทเพื่อใาÿระซาซบใดทํากิจกรรมต่างๆ

รวมกบ

ท0าใฟป้ระชาซนมความสนใจและม

ส่วนร่วมในการจัดงานประเพณ

พู้บรหิาร อมต. สมา,ขิก อมต. พนกงาน

ส่วนตําบลและยูกจาง นละประซาขน

ทั่วไปจํานวน8 หยู่,บ้าน

ปฎบตธรรมระหว่าง

วนเข้าพรรษา

25,000 25,000 25,00025,000 25,000 ครง1

น-มากซน

1ÿ;

ทําบุญตักบาตรเนื่องใน

วันขึ้นปใีหม่

จัดกิจกรรมทําบุญตักบาดรเนื่องใน

วันขึ้นปใีหม่ จํานวน1 ครั้ง
เพื่อทําบุญทวายภตตาหารเข้าและทำบุญ

เพื่อความเป็นสิรมิงคลต่อสถานที่ รวมทั้ง

เป็นสิรมิงคลต่อผู้มฎบ้ตงานในอบต.โนนค่า

ทำใฟเ้กิดความเป็นสิรมิงคล กองการศึกษา15,00015,000 15,000 15,00015,000 ครง2

ะ กองการศึกษาเพื่อส่งเสริมประเพณการมรรพซาอุปสมบท

สามเณรภาคฤครูอน ประจําปี

เด็กและพาวซน และประขาซน

ทั่วใมโคมส่วนร่วมใบกิจกรรมทาง

ทุทธคาสนา

ทําใหผ[ูบริหาร สมาข้ก อมต.

พนกงานและฐกจาังใตัร่วมกิจกรรม

และใหค้วามสําตัญกบิพธทาง

ทุทธคาสบา

บรรพซาสามเณรภาคฤดรู้อน มรรพขาสามเณรภาคฤดรู้อน

ประมาณ 60 3ป

70,000 70,000 70,000 70,00070,000 ครง3

V

กองการศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ

อํา๓อเคลนที่นละทําบุญทวายเพลพระ

เพื่อ,พผู้1บริหาร สมาซก อมต. พน'กงาน

ส่วนตําบลแสะสูกจาังไดทำกิจกรรมร่วม

กมิหน่วยราซการของอํา๓อสูงเน่น

ร่วมจัดงานรอกหน่วยบริการ

อํา๓อคลอนพื่และทําบุญ

ร่วมและดำเนินกิจกรรม ออกหน่วย

บริการอย่างนอย 1 ครั้ง/ปี

20,000 20,00020,00020,000 20,000 ครง4

ถวายเหลพระ

LFI
'ÿo



)lI แบบ ม.02

งบประมาณและหี่ผ่านมา
ตัวฟ้วัต

(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดขอบหลัก

ผลทึ๋คาตจ่าจะไตัรับ.1 ฟ้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)โครงการ วัตถปุ'ระลง4 2565ท 2563 25642561
(บาท)

2562
(บาห) (บาท)(บาท)(บาท)

>

กองการสิก*ษาเพี่อจัดกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ คอ

วับฟอ วันแม่ วันเดก วันปใีหม่

ทําไหเ้ตกเเละเยาวขบใคเ้รียนรู้

หสักคาสบพธแีละหสักธรรม

คําสอบต่าง ๆ

คนยพัฒนาเดกเสิก จําบวน 3 คูนย์จัดกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ
ของศบย์พัฒนาเดกเลก

อบต.โนนค่า

20,000 20,00020,00020,00020,000 ตรง5

ะจํานวน1 ครั้ง กองการสกิษาประเพณขีองไทยคงอยูส่ิบต่อไปเพอสบิสานประเพณขีองไทยจดงานประเพณลีอยกระทง 50,00050,000 50,00050,000 50,000 ครง6

เ-

จ0านวน 1 ครั้งเพี่อสิบสานประเพณขีองไทย กองการสกิษาประเพณซีองไทยคงอยูส่ิบต่อไปอบรุักษแ์ละสิบสาน

งาบวันประเพณสีงกรานต์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 คร ใ7

V

จํานวน1 ครั้ง กองการสกิษาเพี่อสิบสานประเพณขีองไทย ประเพณี*ของไทยคงอยูส่ิบต่อไปส่งเสรีมการจดงาน

แหเ่ทํยนพรรษา

45,00045,000 45,00045,000 45,000 ครง8

g
จัดงานประเพณทีีส่ําคัญ กองการสกิษาเพี่อใหป้ระขาขนไคท้ํากิจกรรมต่างๆ

ร่วมกบ

ทําไหป้ระขาขนมความสนใจและม

ส่วนร่วมในการจัดงาบบระเพณี

จัดงานประเทณืต่างๆ 50,000 50,000 50,00050,000 50,000 ครง9

มากขน

กองการสกิษาเพี่อใหป้ระขาขนไคท้ํากิจกรรมต่างๆ

ร่วมกิน

ผูบรหิาร พนักงาน สูกจาัง ไดแสดง

ออกโนความจงรักภกติ

จัดกิจกรรมวันสําคัญต่างๆจัดกิจกรรมวับสําคัญต่างๆ 40,00040,000 40,00040,000 40,000 ครง10

ครั้งจัดกิจกรรม 1 ครั้ง/จ

เข่น ประคับธงขาต ธงตราสัญสกัษณ์

เข้าร่วมและจัดกิจกรรม

เฉลมพระเกิยรดต่างๆ

กองการสิกษาเพี่อเป็นการเทดพระ๓ยรตแิละเฉลิมฉลอง

เนื่องใบวันแมแ่ห่งขาติ

ทําไหป้ระขาขนไคร้่วมกิน

แสดงความจงรักภกด

จัดงาบวับแม่แห่งขาติ 30,000 30,000 30,00030,000 30,00011

๐’๐



I IเIlIiI แบบ ผ.02

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวขึว้ัค
(KPI)

หบ่วยงาน
รับผดขอบหลก

ผลทีค่าคว่าจะไครับJ โครงการ วัต{ไประสงค์ เป็าหมาย (ผลผลตของโกรงการ)ท 2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

2561
(บาท)

ะจัดงาบ "ประเพณกบเข่าคา,' เป็นการอบรุักษป์ระเพณึกินเข่าค์า

ของอําเภอสูงเนนใหค้งอยูต่ลอดไป

เพื่อสฉันสบุนและอบรุักษ์การจัดงาน

ประเพณกินเข่าครของอําเภอสูงเนน

กองการคักบา1. จัดกิจกรรมการออกร้านร่วมในงาน

2. ส่งเลรัมและสนบสนนกจกรรมต่างๆ

50,000 50,000 50,00050,000 50,00012 ครง

V

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/จ
เข่น ประดับธงซาติ ธงคราดัญดกับ{ป้

เขาร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีจ่ัดขึ้น

เพื่อใหป้ระขาซนแสดงความจงรักกักติ

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรบา

ของพระบาทสนเด็จพระเจัาอยูห่ัว

กองการคักบาทําใหป้ระซาซนไดร้่วมกัน

แสดงความจงรักกักติ

เทิดทูนสกาบนสําคัญของชาติ

เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์

20,000 20,000 20,000 20,00020,00013 ครง

2อุดหบุนทีท่ําการปกครองสูงเนนเพื่อเป็นการร่วมรุดหบุนทีท่ําการปกครอง

อํา๓อลูงเบน ในการจัดงานรัฐพรินสะ

ประเหนบ!ระจําปี

กองการคักบาทําใหป้ระซาขนไดท้ํากิจกรรมต่างๆ

ร่วมกัน

สฉับสบุนโครงการจัดงานรัฐฟ้ธ

และประเพณปึระจําปี

15,000 15,000 15,000 15,000 15,00014

พื้นสนานฟุตซอส ขนาดกว้าง 22 X 42 มเพี่อใหเ้ยาวชนและประซาซนทั่วไปใด้

มสถานทีส่ําหรับออกกําลิงกาย

ทําใหเ้ยาวขนและประขาขนม

สุขภาพร่างกายทีแ่ข็งแรง

ส่งเสริมและพ้ฒนา

การกหิาฟุตชอล
กองการคักบาแห่ง1,989,900 1,989,900 1,989,900 1,989,900 1,989,90015

รวมมพื้นที่ 924 ตารางเมตร เสาประตแูละ

ตาข่าย จํานวน1 ขด ปัายสําหรับบอก

คะแนน จํานวน1 ขด ไฟฟÿวส์

จํานวน1 ชุด

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างลาบกิหา

อเนกประสงค์ หม่ที่ 5
บริเวณสระป้าใคทกระพี้

ติดตั้งไฟฟ้าสปอรตใลทภํายในสนามกิหา

อเนกประสงค์ ดามแบบที่ อบต.โนนค่า

กําหนด

ประซาขนโด้มสถานทีอ่อกกําดังกาย

และกิจกรรมฉับทบาการต่างๆ

เพี่อใหป้ระขาซนไดม้สถานที่ออกกําดังกาย กองการคักบาแห่ง30,000 30,00030,000 30,00030,00016

ะเพื่อจัดการแข่งฃันกหิาด้านยาเสพติด

ใหเ้ด็กและเยาวขนห่างไกลจากยาเสพติด

กองการคักบาเด็ก เยาวซน ประซาขนเขาร่วมแข่ง

ขนกหิาด้านยาเสพติด และสุขภาพ

แข็งแรง

แข่งขันกหิ''ด้านยาเสพติด

'’โนนค่าเทมส่"

จัดการแข่งขันกหิาด้านยาเสพติด

จํานวน1 ครั้ง

150,000150,000 150,000 150,000 150,00017 ครง

ON



IIII» [i แบบ ข.02

งบประมา และทีผ่่านมา
ตัว$วัค

(KPI)

หน่วยงาน
รับผิคชอบVลัก

ผลทีค่า*ท่าจะไตัรับที่ วัตถปุระสงค์ เปีาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)โครงการ 2564
(บาท)

2565
(บาท)

2561 2562
(บาท)

2563
(บาท)(บาท)

V-

เพี่อส่งเสริมใหเ้ด็กเยาวขนในตําบลโนนค่า

ร่วมกิจกรรมการแช่งข้นกีฬา

กองการศึกษาทําโห้เยาวชนและมักกีฬาในตําบล

มกีารพ'ฒนาในด้านกีฬาเพี่มชิ้น
ส่งเสรมเด็กเยาวชนในตําบลโนนค่า

เข้'าร่วมกา,รน'ปงชนกีฬา อย่างนอย

2 ครั้ง /ปี

ค่าใขจ้่ายการสนบสบุนกีฬาตําบล

เข้าร่วมแข่งข้นกีฬาระดับต่างๆ

40,000 40,00040,000 40,000 40,000 ครง18

กองการศึกษาเพี่อส่งเสริมใหเ้ด็กมคีวามรูแ้ละทักษะ

เพี่อสงเสริมใหเ้ด็กมคีวามสามักคในหมูค่ณะ

เพี่อส่งเสริมสกาปันครอบครัวโดยการใข้

เวลาว่างร่วมกีจกรรมการแช่งข้นกีฬา

ทําให้เด็กไดร้ับความรูแ้ละทักษะ

ด้านกีฬา

จัดกีจกรรมแข่งข้นกีฬาอบบุาล

จ่านวน 1 ครั้ง/ปี
แช่ง1ข้นกีฬาเด็กเลกและเดกอ\บาล

ตําบลโนนค่าเกมส์

50,00050,000 50,000 50,000 50,000 ครง19

>

กองการศกษาเพี่อใหป้ระชาซนใด้มอีุปทรณโนการ

ออกกําลังกาย

ทําใหป้ระชาขบไดม้อีุปกรณ์โน

การออทกําลังกาย

จัดหาธุดออกกําลังกายกลางแจ้ง อาทเํช่า 250,000

เค'รอง'บริหารกลัามเนึอ้, จักรยานออก

กําลังกายอุปกรณฮ์กกลัามเนอ, เควิอ่งวิ่ง

ออกกําลังกายๆลา

จัดหาขดออกกำลังกาย

กลางแจ้ง

250,000 250,000 250,000 250,00020 ครง

ะ กองการศึกษาเพี่อใหป้ระซาซนไดม้สี่วนร่วมในการ

ปฎํบตธรรมประจําปี

ทําใหป้ระชาขนมคีวามสนใจ

และมสี่วนร่วมในการปฏิบตธิรรม

ประจําปี

ประขาซนตําบลโนนค่าและผู้บริหาร

อบด.โนนค่า .สมาชกสภาอบต.โนนค่า,

พนกงานส่วนตําบลและลูกจ้าง

ปฎิบ้ตธรรมประจําปี 30,000 30,000 30,000 30,00030,000 ครง21

ะเพี่อส่งเสริมกิจกรรมการYTฒนาคุณธรรม

จริยธรรม

กองการศึกษาทําใหเ้ด็กมักเริยนมคีุณธรรม

จริยธรรมไนการปฎบดดนดช็ิ้น
จ้ดกิจกรรมลงเสริมผูเ้รียนมคีุณธรรม

จริยธรรม ปฎบต๊ธรรมใบโรงเรียบ

ในเขตตําบลโนนค่า จํานวน4 โรงเรียน

อบรมส่งเสริมผูเ้รียนมคีุณธรรม

จริยธรรม

40,000 40,000 40,00040,00040,000 ครง22

๐ร
ro
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องลิ่นสิปี (พ.ค. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า อํา๓อสูงเนิน จังหวัดนครราชสมิา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาควัฐ รองวับ Smart City. Mice City และด้านอนีๆ
ร:. ยุทธศาสตร์การพัฒนารเององค์กรปกครองส่วนท้องกนในเรเดจังหวัดที 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านฟ้องทีดิ

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านฟ้องทีด้

8.1 แผนงานบริหารงาพท่น)
งบประมาผและทผี่านมา

ตัวขึว้ัต
(KPI)

หปวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที ผลทคีาดว่าจะไดร้ับโครงการ วัตอุประสงค์ ฟ้าหมาย (ผลผลดิรเองโตรงการ) 2561
(บาท)

2562 2563
(บาท)

2564
(บาห)

2565
(บาท)(บาท)

ด่าเนิบการปรับลดขึ้นตอนและกําหนด

ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใหเ้กิดความ

รวดเร็วและอํานวยความสะดวกใน

บริการต่อผูร้ับบริการภายในตําบลโนนค่า

เทีอใหผู้ร้ับริการเกิดความพิงพอใจต่อ

การอํานวยความสะดวกในการใหบ้ริการ

ของส่วนราชการต่าง ๆ

ปรับปรุงกระบวนการท้างาน

ตามหลักเกผท์การบริหาร

จัดการทีดี

ประชาซนผูม้ารับบริการเกิดความ

พิงพอใจต่อการบริการ

ร้อยละ 80 ขึ้นใ'ป

สํานักงานปลัดๆ1 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

วันท้องลิ่นไทย จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปีเพี่อใหป้ระชาขบรับทราบความเป็นมาของ

การปกครองส่วนท้องลิ่น
ประราชนทราบกวามเป็นมาของ

กาTJกครองส่วนท้องลิ่น
สํานักงาบปลัดฯ2 10,000 10,000 10,๓0 10,000 10,0๓ ครง

เพี่อใหป้ระชาขบใตร้ิ]แหล่งตับควัา

ข้อมูลต่าง ๆ ในตําบล

จัดท้าระบบสารสนเทศ

เพี่อการส์อสาร อบต.โนนค่า

จํานวน1 เวปใชตํ เวีบไชต์3 ประขาขนผูม้ารับนริการเกิดความ

พิงพอใจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป

สํานักงานปลัดๆ8,000 8,0๓ 8,000 8,000 8,000

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

เทีอการวางแผนพัฒนตําบลโนนค่า

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประขาขน

ในเขตตําบลโนนค่า 1,200 ครัวเร็อน

I

เทีอสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเทีอพัฒนา

ตําบลโนนค่า

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล

มความถูกต้องและนัาใปใช้

ประโยขนัโตอ้ย่างแทจ้ริง

ท้นัหเ้กิดประสิทธภิาพในการ

จัดเก็บภาบเีพมมากขึ้น

สํานักงานปลัดก4 30๓0 30,000 30,000 30,000 30,000 ครง

ครั้งเพี่อจัดท้าแผนทภีาบขีองตําบลโนนค่า

เพี่ออบรมใหค้วามรู้แกเ่จ้าหน้าทใีนเริอง

โปรแกรมแผนทภีาบี เพี่อเพิมประสิทธิภาพ

การจัดเก็บรายใต้

จัดท้าแผนทภีาบแีละ

และทะเนิยนทรัพย์สิบ

ระบบสนับสบุนการบริหารงานเพนทภีาบี

และทะเทียนทรัพย์สิบ

จํานวน1 ระบบ

กองคลัง /
กองข่าง

5 1๓,000 100,000 100,000 100,000 100,0๓

พ



นบบ ผ.02

งบประมาฌและทผี่านมา
ฅวขึว้้ต

(KPI)

ทน่วยงาน
ร้บผัคซอนหลัก

•J โครงการ ผลทคีาคว่าจะนรบเป้าหมาย (ผลผลตของโครงการ)วตอปุระสงค์ท 2561 2562 2563 2564 2565
(บาห) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

&เกอบรมและทีกษาภูงาพทอีพัฌน

ประสิทธ์ภาพการปฏบตงาน

เพอเพมประ'?ทธ์ภาพการปฎบตงาน

เพม?คความสามารลของบุคลากร

ครั้ง บุคลากรมค[์กยภาพเทีมชื้น
สามารถปฎมัดงามไหค้ขึ้น

ผับรหารอบต., สมา?ก อบต.

ทมักงานส่วมตําบลถูกฟ้าง พมักงานฟ้าง

ผัมัาใเมชน กชุ่มองค์กรต่างๆ

6 สํามักงานปลัดๆ300,000 300,000 300,000 300,000300,000

เฑอไหบุ้คลากรให้คระหมักและน่าคุณธรรม

จรํยธรรมมาไช!มกา:ปฎมัดงาน

ครั้ง บุคลากรมห้กยภาพเทีมขึ้น

สามารถปฎมัคงานไหด้ขึ้น

3กอบรมคุณธรรมจรยํ?รรม

และการปฎมัคงามเทีอความโพ่งใส

ผับ1หารอบด., สมาชก อบต.

หมักงาบส่วนค่าบล ดูกรราง หมักงามฟ้าง

7 สํามักงานปลดฯ30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

ส่งเสรํมสมับลบุนการจัดห่า

แผนพันนาห้องถิ่น
เฟ้อใหป้ระชาชนไหน้สดงความคดเฟ้นและม 1. จัดประไเมประชาคมหมูบ่าน

2. จัคประไเมประชาคมตําบล

ประชาชนม?(วนร่วมในการ

กําหนดแนวทางพัฒมาห้องร่น

8 สํามักงาบปลัดๆ30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ครง

ส่วนร่วมไใ.การกําห’นคนไ,ว ใบการพพVไฟ้องร่น

จัดห่าแผบพพันาท้องร่น
องค์การบรหํารส่วนตําบลโนนค่า เในการตําเป็นงาน

ะ1. ประใเมคณะกรรมการทเีกี่ยวชองทบ

การจัดห่าแผน จํามวน 2 คณะ

2. จัคห่าแผนพัฒนาห้องถบ

เฟ้อเป็นกรอบใบการพัฒนา และเจนเครองมอ อบค.มแผนพัฒนาห้องทน โชเป็น

แนวทางใบการดําเป็นงานค่างๆ

9 สํามักงาบปลัดๆ10,000 10,000 10,00010,000 10,000 ครง

ครั้ง10 ประเมนความพงหอใจการให้ เพอประเมนคว''มฑงพอใจใบการใหน้ร้การ

บรกํารประชาชนของ อบต.โนนค่า ประชาชมภายในเขตตําบลโนนค่า

จํานวน8 หมูม่ัาบ สํามักงานปลัดๆหําใหท้ราบผลการประเมํนความหง

หอใจเพึ๋อน่ามาปร้บม (ๆงการตําเป็นการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

ค่าใชจ่ายในการดําเป็นการเลอกดั้ง เทีอไห้การเสอิกดั้งเป็น!ปห้วยความเร้ยนร้อย

นร้สหุธ ยุคธรรม

จัดทาใเลอกดั้งทั่วไป การเลอกดั้งสมา?ก

อบค., มายกอนต. ตามทีทฎหมายกําหนด

ครั้ง หําใหก้ารเลอกดั้งทั่วใป

สมา?กสภาห้องร่น/ผับรหารห้องถน

เจนไปห้วยความเร้ยบร้อย

11 สํามักงานปลัดๆ500,000500,000 500,000 500,000 500,000 และ

ประซาสัมพันธ์การเลอกดั้ง

สมา?กสภาห้องร่นหรอ

หรอผับรทารหอ้งร่น

ผัม?ทธเลอกดั้งออกมาใชสทิ?พํากว่า

ร้อยละ 70

JJเทีอใหป้ระชาชนใหม้ส่วนร่วมและใด[ช?ทธ์

เลอกดั้งอย่างถูกห้องและทั่วถง

ทําใหผู้ใชมัสหิธเลอกดั้งไห้ออกมา

ไช?ทรอย่างทั่วลิง

12 สํามักงานปลัดๆ5,0005.000 5,000 5,000 5,000 คไง

O'-
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งบประมาณนละทผี่าบมา
ต้วสัวัด

(KPI)

หน่วยงาบ
รับผิ*เชอบหลัก

ผลทคีา*ท่าจะไคร้ับ- เนิาหมาย (ผลผลคิของโครงการ)วัตถปุระสงค์โครงการท 2564
(บาท)

2565
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

จัดทําส์อประชาส้มพับธ์

การดําเนิบงาบของ อบต.

จัดทําส์อประชาส้มัพันธ์

จัาบวบ 1 ครั้ง/จ

เพี่อเผยแพรข่่าวลารการดําเนิบงาบ

ใหป้ระขาชนไคร้ับทราบ

สํานักงาบปลัดขประขาขบไคร้ับทr ซช้อถุลข่าวสาร

การดําเนิบงาบต่าง ๆ ของ อบต.

40,000 40,000 40,00040,000 40,000 คใ 113

ร-พท!ประสิทธภิาท

ในการจัดเก็บรายไห้

เพี่อเทเ่มประสิทธภิาพในการ

จัดเก็บรายไคจ้อง อบต.

ทําใหป้ระขาซบผู้เสิยภา'รเกิดความ

ฟ้งพอใจในการใหบ้ริการ

กองคลัง1. ผกิอบรมผ้บําขุมขบ

2. ประขาส้มพันธ์ผ่านส์อต่างๆ

3. ปรับเปลยนวิธกิารใหบ้รัการ

ข่าระภาษิ

ประจาขนดําบลโบนค่า

40,000 40,000 40,000 40,00040,00014 ครง

ครั้งขับเคลอนวาระนห่งชาติ

ค้านสหกรณ์

เพี่อไหป้ระขาขบไคเ้ข้าใจ

และมีคว'.มรู้ไบการบริหารงาบสหกรณ์

ประชาขนไคค้วามรู้และเข้าไจลง

การบริหารงานสหกรณ์

สํานักงาบปลัดฯ10,000 10,000 10,000 10,000 10,00015

จัดกิจกรรม ข่าบวบ 1 ครั้ง/จเพี่อจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคี

ลดความขัตนยังใบสังคม

กองการพีก่ษาทํา'ไหป้ระซา'ชนเกิดความสามัคคแีละ

ลดความขัดแย้งในสังคม

ปกจองสลานับสําคัญชองชาติ 50,00050,000 50,000 50,000 50,000 ทร I16

เพี่อไหป้ระขาขบไคเ้ข้าใจ และมคีวามรู้

กฎหมายพี่ใขใ้บขิวิตประข่ารัน

ประจาขบไคค้วามรู้และเข้าใจลีง

กฎหมายพีใ่ชใ้นช้วิคประจํารับ

ประขาจนดําบลใบนค่าผกิบรมใหค้วามรูก้ฎหมายประขาขน สํานักงานปลัดๆ20,000 20,00020,000 20,000 20,00017 ครง

ครั้ง ผูบ้ริหาร สมารักอบต. และ

ส่วนด่านล ไคค้วามรู้

ในการส่งเสริมการสร้างความใปรง่ใส

คามหลักธรรมาภบิาลเพี่อฟ้องคัน

การทุจริตขององคก่รปกครองส่วน

ห้องทบ

18 ผกิอบรมล่งเสริมการสร้าง อบรมใหค้าามรู้แกผู่บ้ริหาร สมาขิกอบต.

ความไปร่งไลดามหลักธรรมาภบิา? และพนักงานส่วนตําบลใบการส่งเสริม

เพี่อปัองกับการทุจริตชององค์กร

ปกครองส่วนฟ้องลบ

ผูบ้ริหารอบด., สมาขิก อบค.

พนักงานส่วนดําบล ลูกจ้าง พนักงาบจ้าง

สํานักงานปลัดๆ20,00020,000 20,000 20,00020,000

การสร้างความไปร่งใสดามหลักรรรมากินาล

เพี่อฟ้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องกิน

o-
1/1
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งบประมาณและทผี่านมา
ตัวขีว้ัค

(KPI)

หน่วยงาน
รับรดขอบหลัก

ผลทคีาดว่าจะไตรัับที เฟ้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)วัตถปุระลงค'โครงการ 2565
(บาท)

2561
(บาท)

2562 2563 2564
(บาท)(บาท)(บาท)

สร้างความ!ความเข้าใจโบการขีม้เป็น

ผูค้้าภาครัฐในงานหัสตุ

ผูป้ระกอบการทีมภ็าระผูกผ่บโนเรั อง

การวัคขี้อวัดจ้างลับอบด. จตทะเบิยบ

ภาครัฐโเกค้องครบทกุราย

ผูป้ระกอบการไดค้วามรูแ้ละเข้าใจลิง

การขี้บเป็นผูค้้าภาครัฐใบงาบหัสดุ

กองคลัง20,000 20,00020,000 20,000 20,000ใหค้วามรู้กับ1ผูป้ระกอบการในการ

ขี้บเป็นผูค้้าภาครัฐในงาบหัลตฺ

ครง19

C1
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องนั่น {พ.ค. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนทบลโนนค่า อําเภอสูงเนน จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสรินลร้างความนั่นคงทุกมิติ เพี่อปกป้องสถาป้น่หลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องนั่นในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ค้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

9. ยุทธศาสตร์ค้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

9.1 แผนงาบการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชีว้ัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลทีค่าดว่าจะใตรัับd เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)วัตอุประสงค์โครงการ 2565
(บาท)

2564
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

M

ซักซัอมการ'ป้องกันภัย ไม่น้อยกว่า
1 กิจกรรม/จ

สําน้กงานปลดๆทําใใ?ประชาซนมความรูแ้ละ
เฅรืยมการใบการป้องกันการเกิด

ภัยฟ้บดต่างๆ

เฟ้อแตรยืมความพร้อในการป้องกันการเกิด

ภัยพบิดต่างๆ ทอาจเกิดขึ้นได
ซักซ้อมการป้องกันภัย 20,000 20,000 20,000 20.00020,000 ทรงL

เที่อเป็นการป้องกันและลดอุบติเหตทุางถนน

ในซว่งเทศกาล

ทำใหอุ้บตเหตภุายในตําบล
และหึ๋นทIกสัเคยงลดลง

สําน้กงานปลัดๆจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุมํตเิหตทุางถนน
จํานวน2 ครั้ง คอ ปใีหม่ ลงกรานด้

รณรงคป้องกันและลดอุบตเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล

60,00060,000 60,000 60,000 60.000 ครง2

V

ประซาซน หม่ที่ 1 - 8 ทีไ่ด้'รับผลกระทบ
จากเหตลุาธารณภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย
เรือ เลอซูซีพ 'ชุดปฐมพยาบาล เป็นด้น

ประซาซนไดร้บความช่วยเหลีอ

และบรรเทาความเดึอดร้อน

อย่างทนพ่วงท

สํานักงานปลัดฯเพอป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ
'ประขาซนจากเหตสุาซารณภัยตางๆ

ฟ้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนซอง

ประขาซนจากเหตลุาธารณภัย

100,000 100,000100,000 100,000100,000 ครง3

จัดหาวัสดอุุปกรณ์เที่อลนับ?บุนการ
ป้องกันและบรรเทาลาธารณภัย
จากเหตภุัยพบติ

เพอใพวัสดอุุปกรณ์เพยงหอในการป้องกัน

และช่วยเหลอประชาซนจากเหตลุาธารณภัย

ประขาขนไดร้้บความช่วยเหลอ
และบรรเทาความเดือดร้อน

ทับทวงท

จัคหาวัสดอุุปกรณ์ เช่น

เรือ เสัอซูชพ ชุดปฐมพยาบาล เป็น

สํานักงานปลัดฯ30,00030,000 30,000 30,000 ครง30,0004

ต่างๆ

CN
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งบประมาณและทผี่านมา
ตัวทวีัค

(KPI)

ยงาน
รับผิคขอบหลัก

โครงการ ผลทคีาคว่าจะใตรัับวัคทปุระสงค์ 1ปัาหมาย (ผลผลิคของโครงการ) 2561
(บาท)

2562 2563 2564 2565
(บาท)(บาท) (บาท) (บาท)

การป้องกันและจัดการป้ญหาอคคภัย
ไฟป่านละหมอกควน

จัก1ซอมการ1ป๋องภันภัยจากอคคภัย ไฟป่า
1 กิจกรรม/ปี

เฟ้อป้องกันปิญหาอคคภึัย ไฟป่า

และหมอทควัน

5 ทําพประชาขนมความรู้
โนการป๋อรก1นอ้คคภัยและ
การระรับไฟป่า

สํานกงาบปลดๆ20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครง

ตดตั้งกลองวงจรปิด ตดตั้งกล้องวงจรปีด ภายในบรัเวณ
สํานักงาน อบต.โนนค่า จํานวน2 ตัว

เพอป๋องกัน/ตรวจลอบ การสูญหาย

ของทรัพย์สิน ของ อบต.โนนค่า

จํานวน
กล้อง

ป้องกับการสูญหาย
ของทรัพย์สิบของราชการไล้

สํานักงานปลัดฯ6 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ะพัฒนาการดําเนินงานคนย์อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรอนของ
อบด.โนนค่า

1. จัดหาวัสดอุุปกรณ์ประจําศนย่ อปพร.
2. จัดส่งสมา?ก อปพร. เข้ารับการอบรม
หลักสูตรทีเ่กยวข้อง

เฟ้อสนับสนนการดําเนินงานของถูนย์ อปพร.
เฟ้อสนับสนนการบฎ่บตงานของสมาชก
อปพร.

ทําไหมวัสดอุุปกรณเ์นการ
ปฎบตงานและช่วยเหลอ
บรรเทาสาราณภัย

7 สํานักงาบปลัดๆ50,000 50,000 50,000 50,00050.000 ครง

ปีกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรอน

ะ
ประชาขนในพนท1ล้รับความ
ปลอดภัยโนชีวิคและทรัพย์สิน

เฟ้อจัดปีกอบรมใหภบัอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรัอนในเขตตําบลโนนค่า

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรีอน(อปพร.)
ในเขตตําบลโนนค่า

สํานักงานปลัดฯ8 100,000100,000 100,000 100,000 100,000 ครง

Iเพอเทีม่ตักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรอน ในการปฎบตงานล้านการ
ป้องกันนละบรรเทาสาธารณภัย

ประซาซนในพี้นที1่ดรับความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

9 ปีกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรอน

อาสาสมัครป๋องภับภัยฝ่ายพลเรอน(อปพร.)

ในเขตตําบลโนนค่า
สํานักงานปลัดๆ100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศรง

&



II แบบ ผ.02

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวชีว้ิด

(KPI)

หน่วยงาน
รับผดชอบหสัก

ผลทีค่าดว่าจะพ,รับฟ่ เป้าหมาย (ผลผลตของโครงการ)โครงการ วิดชปุระสงสํ 2562
(บาท)

2561
(บาท)

2563 2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท
(บาท)

Z
ปรับปรุงอาคารทีท่ําการ
คูนยอาสาสมครฟ้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

อบต.โนนค่า

เพอใหส้มาช้ก อปหร. มสีกานที่ปฎิบํดงาน
และจัดกิจกรรมต่างๆ

ทําให้ อปพร. มีลกานที่สําหรับ
ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

สํานกงานปลัดฯ- ทาสิรอบอาคาร
- ช่อมนขมประตแูละหน้าต่าง
- ต่อเตมหลงคาและเทพน

(สําหรับจอดรถ)

150,000 150,000150,000 150,000 150,00010 ครง

I'

วิทยสุื่อสาร จำนวน 10 เครื่อง ทำให้ อปพร. มวีิทยสุื่อสาร

สําหรับการปฎ๊บต้ง'ใน

ทีส่ะดวกและรวดเร็ว

จัดชื้อวิทยสุื่อสารสําหรับการปฎน้ตงาน
ของอปพร.

เที่อใหส้มาชก อปทร. มวีิทยุสื่อสารใวใิช้

สําหรับปฎบตงาน
สํานกงานปลัดๆ200,000 200,000 200,000 200,000 200,00010 ครง

๐ร



แบบ ผ.02

รายละเอยด'โครงการ'พัพนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (YI.S1. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนพํา,บลโนนค่า อํา๓อสูงเนิบ จังหวัดนครราจสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรนจาต สิงแวดล้อน โท้นคิวามสมนุรณ์อย่างยังยีนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเที่ยง และยกระดับอุทยานธรณโคราชสู่อุทยานธรณโีลก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมขาดและสิงแวดล้อม

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมขาติและสงนวดล้อม

_10,1 แผนงานเคหะและๆนจน_
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดขอบหลัก

ดวขวด
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับที่ วัตอุประสงค์ .ป็าหมาย (ผลผสิตของโครงการ;โครงการ 2563

(บาท)
2564
(บาท)

25652561 2562
(บาท)

(KPI)
(บาท)(บาท)

V

1. เฟ้อฝืงกลบขยะทีก่ระจัดกระจาย

2. เฟ้อป้องกับป้ญหาเรีอ่งมลพบีทางทลี่บ
3. เพี่อกําจัดแหส่งเพาะพันธ์ของเทิ้อโรค

บ่อขยะมคีวามเป็นระเบียบ

เรยิ1ยรัอย

- งาบ,ขดดิน กว้าง 10.00 เมตร

ยาว 10.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร

- งานปรับเกรดขยะลงปอ ท,นทงีาบ

ไม่1น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร

- งาบถมดิบ กว้าง 10.00 เมตร

ยาว 10.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร

ปรับปรุงบ่อขยะหนองกระทุ่ม

หม่ที่ 3

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองสาธารณสุขฯครง1

t'

งานถมดิน ปรับพื้นที่ปรับปรุงทิ้นหีบ่ริเวณทีท่ิ้งขยะ

หนองกระทุ่ม

เพี่อฝืงกลบขยะทีก่ระจัดกระจาย

เพี่อป้องกับป้ญหาเรีอ่งมลพบทางกลี่น
กําจัดแหส่งเพาะพันธ์ เขอโรค

บ่อขยะมคีวามเป็นระเบียบ

เริยบรัอย

900,000 900,000 900,000 900,000 900,0002 กองสารารณสุขฯครง

3,500 ตารางเมตร

งาบก่อสรัางรวรอบบริเวณททีิ้งขยะ

ฟ้าใหม้ีททีิ้งขยะเพียงพอเพี่อพมึภาชนะสําหรับใสข่ยะใหเ้พียงพอ ใบจัดหากังขยะ จาบวน 8 หมน่้าบจัดหากังขยะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองสารารณสุขฯ3

เพี่อใหป้ระซาขบในชุมชนเกดความรู้

ความเข้าใจใบการคดแยกขยะมลฝอยใน

ครัวเริอบและลดปริมาณขยะมลฝอยในชุมขน

ฟ้าใหป้ระซาขบเกดความรู้

และมสี่วนร่วมใบการ

ลดปริมาณขยะมลฝอย

คดแยกขยะใบครัวเริอน 1. จั>ฟระชุมผูร้ับผิดซอบโครงการ

2. จัดตั๊งฑมํปริกบา#!บขยะทุกภาคส่วน

3. จัตอบรม/ประชุมเขrjฎบีตการ

30,000 30,00030,000 30,000 30,000 กองสารารณสุขฯ4 ครง

๐



II แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้อง{ไน (ห.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า อ่า๓อสูงเนิบ จังหวัดนครราขสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมขาติ สิ่งแรดล้อม ใฟ้ฝค็วามสมบุรณอีย่างสิ่งรนตามแนวทางเศรษฐกิจพ)เพียง และยกระดับอุทยานธรณโีคราขสู่อุทยานธรณโีลก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องสิ่นในเซตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ต้านการอบรุักษ์ทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม

10. ยุทธศาสตร์ต้านการอบรุักษท์รัหยากรธรรมขาติและสิงแวดล้อม

10.1 แผนงานการเกพร
งบประมา{นและทีผ่่านมา

ดัวขี(๋วัด
(KPI)

หน่วยงาบ
รับผิดขอบหลัก

4 ผลทีด่าดว่าจะไตร้ับ.ฟ้าหมาย (ผลผสิดของโครงการ:โครงการ วัดธปุระสงค์ท 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เที่อส่งเสริมกิจกรรมต้านสิ่งแวดล้อม และให้

ประขาขนไตต้ระหนักทงศวามส่าดัญและ

คุณประโยขน์ของแม•่นา

อบรุักษ์ธรรมชาติ

และสิงแวด?อม

จัดกิจกรรมล่งเสรมการอบรุักษ์

ธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม เช่น

ปลูกต้นไม้ บํารุงรักษาต้นไม้

ปลูกหญ้าแฝก และสนับสบุบกลุ่ม

อบุรกัษ์พืห้กษป์่ารวก

ทําใหป้ระชาขนเหีนความล้าคญ

ชองการอบรุักษแ์มป่้าลำคลอง
พื้นคืนสภาพล้าคลอง

กองล่งเสริม85,0001 85,000 85,000 85,000 85,000 ครง

การเกพร

เพื่อใหม้สีวนสุขภาพล้าหรับเป็นสถานที่
พักผ่อนและออกกำสังกาย

ทำใหม้สีถานทีล่้าหรับพักผ่อน

และออกก0าล้งกาย

จํานวน1 แห่งในดาบสโนนค่า แห่ง กองล่งเสริม2 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000สวนสชุกาพ

การเกษตร

เพื่อผลดและกระจายพันธ์พืชใหเ้กษตรกร

ประชาชนทวไปในตําบลโนนค่า

ประชาชนไตร้ับพันธ์พืชเพื่อให้

ปลูกภายไนตําบล

โรงเรือน 7 X 12 เมตรปรับปรุงเรือนเพาะขำ

อบต.โนนค่า

แห่ง กองล่งเสริม3 50,000 50,00050,000 50,000 50,000

การเกษตร

1. พนทีป่่าไม้'ของ,ชุมชน

2. บริเวณสองช้างทาง

สายบ้านโนนค่า - หนองหอย

ห้องถนไทย รวมใจภกัด

รักษพ์ื้นทีส่เีขยว

เพื่อเพื่มปริมาณป่าใหก้บชุมชน

เพื่อไหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการ

อบรุักษ์ธรรมชาตเิพื่อการอบรุักษ์แหล่งป้า
และป่าไม้

ทําใหป้ระขาชนมสีิงแวดล้อมที่ดี

ทำใหม้พีื้นทีป่่าไมเ้พื่มขน

กองล่งเสริม4 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครง

การเกษตร

-ง



แบบ ผ.02

งบประมาผนละทีผ่่านมา
หน่วยงาบ

รับผดขอบหลัก
ตวขวด

ผลทีค่าดว,าจะใดร้ับJ วตถปุระสงค์ เป๋าหมาย (ผลผลดของโครงการโครงการห 2563
(บาท)

2564
(บาห)

2565
(บาท)

2561 2562
(KPI)

(บาท) (บาท)

เที่อใหไ้ดคุ้ณภาพนํ้าประปา

หมูบ่้าบหี่ดี
เขตพื้นที่ที่โชน้ํ้าประปาภายในตําใ.

ะเพี่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าประปาหมูบ่้าน กองข่าง20,000 20,00020,000 20,000 20,0005 ครงตรวจสอบคุณภาพนา

ปรับปรุงภูมทิัศน์ทีท่ําการ

อบต.โนนค่า

เที่อปรับปรุงภูมทิัศน่โหส้วยงามน่าอยู่ ทําใหอ้บต.โนนค่า มิความเเห่ง กองส่งเสริม- อัดทําสวบหย่อม

จดหาโติะเก้าอีส้ําหรับบริการ

ประซาขน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,0006
สวยงาม การเกษตร

เพี่อใหบ้ระขาขนไดม้สิ่วนร่วมอบรุักษป์่ารวก

ใหม้ิความอุดมสมบุรณ์อย่างยงรน
*;1. ปสกป่า

2. บกอบรมใหค้วามรู

การดแลและพัฒนา

3. สนับสบุนการตําเมินงาน

ประขาขนมิจํตสํานกในการ

อบรุักษ์ป่ารวกและมิความ

เขเมแขงใบการร่วมกันตําเมิน

กจกรรมด้านการอบรุักษ์

ทรัพยากรในพื้นทีข่องขมซบ

สนับสบุนกลุ่มอบรุักษ์พทักษป์่ารวก กองส่งเสริม30,000 30,000 30,000 30,000 30,0007 ครง

การเกษตร

พ

เพี่อเพมปริมาณสัตวใ์!าตามแหลง่บํ้าธรรมชาติ

ต่าง ๆ ใหเ้'รนแหล่งอ''หารมาก1ขึ้น
เพี่มปริมาณสัตว์นํ้าในแหล่งนํ้า
ธรรมชาติ

ปล่อยพันธปุลานํ้าจึคลงสูแ่หลง่บํ้า

ธรรมชาติ จานวน 8 หมูบ่้าน และ

โรงเริยนจํานวน4 โรงเริยน

ทําใหป้ระขาขนตําบลโนนค่า

มิแหล่งอาหารโปรตนิเพมขน

กองส่งเสริม15,00015,000 15,000 15,000 15,0008 ครง

การเกษตร

ทําใหล้ดกระแสนํ้าใหลหลากให้

บ้อยลง

ปลูกหญ้าแฝกรอบสระนาสาธารณะ

ประโยขน่

ปลูกหญ้าแฝก เพี่อการอบรุักษ์

ตินนละนํ้า
เพี่อสนับสบุนการดําเมินการตามโครงการ

พัฒนาและรณรงค์การใชห้ญ้าแฝกอันเนื่อง
กองส่งเสริม5,0005,000 5,000 5,000 5,0009 ครง

การเกษตร

มาจาทหระราชดาร

"J
ro



I แบบ ผ.02

งบประมารนและทีผ่่านมา
V หน่วยงาบ

รับผิดขอบหลก
ดวชวด

ผลทีค่าดว่าจะนรบที่ ว้ตธปุระสงค่ เป๋าหมาย (ผลผลตของโครงการ;โครงการ 2563
(บาห)

2564
(บาท)

25652562
(บาห)

2561
(KPI)

(บาท)(บาท)

เหอเพมหÿนที่สิเขยวโหักบชุมชน และเป็น

แหส่งพักผ่อนโหก้ับประซาซนในตําบลโนนค่า

ปรบพื้นทีแ่ละปลูกต้นไม้

บริเวณสระปาบ้านโนนค่า หมูท่ี่ 3
หำไหประขาซนมสีถานทีพ่ักผ่อน

และชุมซนมพีื้นทีส่ีเขยวเทีม่ขึ้น
ปรับปรุงภูมีพคัน่

บริเวณสระปาบ้านโนนค่า หมูท่ี่ 3
แห่ง กองช่าง100,000 100,000 100,000 100,000 100,00010

เพื่อไหประซาซนม้ลวนสุขภาพสําหรับ

เป็บสถานทีพ่ักผ่อนและออกกําสังกาย

ก่อสร้างทางสําหรบวิง-เดน

ผิวทางลาดยาง CAPE SEAL

ขนาดกวาง 4.00 เมตร (ช่องสําหรับ

วิ่ง กว้าง 1.50 เมตร ช่องสําหรับ

เดบ กว้าง 2.50 เมตร) ยาว 335.00

หรอิมพีื้นที่!ม่บ้อยกว่า 1,340

ตารางเมตร พร้อมสิเฟ้นทึบ

ประซาซนมสีวนสุขภาพสําหรับ

เป็นสถานทีพ่ักผ่อน

และออกกำสังกาย

กองช่างปรับปรุงสวนสุขภาพ

บริเวณสระปาบ้านโนนค่า หม่ที่ 3
แห่ง500,00011

ปริมาณนาใตด้ินมีเพื่มมากขึ้นมบี่อดกนํ้าลงสูผ่ิวดินเพื่อเพื่มและอบรุักษ์แหล,งนํ้าไตด้ิน

ในเขตตําบลโนนค่า

ธนาคารนํ้าใตด้ิน แห่ง กองส่งเสริม50,000 50,00050,000 50,000 50,00012
การเกษตร

บÿ
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รายละเอยดโครงการพ,ญนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

สําหรับโครงการทีเ่กินพักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า อําเภอสูงเนน จังหวัดนครราชสมิา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลอมลํ้า เพี่อยกระด้นสังคมไทเ้ป็นเมืองน่าอยู่ ดามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสกิษา

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสกิษา

แผนงานการศกบา
งบประมาณและทีผ่่านมาเป้าหมาย หน่วยงาบ

รับฝ็ดชอบ
ด้วชีว้ัค

(KPI)
ผลทีค่าดว,าจะไดร้ับ-J วัดอุประสงค์โครงการ 2,563 2,564 2,5652,5622,561ท

หสัก(ผลผลตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)(บาท)(บาท)

ทําไทม้อาคารสถานที่

สําหรับรองรับการไท้

บรั ทารเด็กเล็กและปฐมว้ย

แพ่งกํอสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเสิก เพี่อใท้นริการเตรยิมความพร้อม

อนดโนนทําณโรงเรียบน้าบๅ0ปaาเชงเพมองสิ สําหรับเด็กเลกและปฐมว้ย

หม่ที่ 1 บ้านกดปลาเขง ตําบลโนนค่า เพี่อแบ่งเนาภาระของพปกครอง

อํา๓อสูงเนบ จังหวดนครราชสมิา

กองการสิกนาๆก่อสร้างอาคารคอนกรัตเสรัมเหสิก

ชั้นเตยวเพี่อใช้เป็นคนยพัฒนา

เด็กเสีก ขนาดไมเ่กิน 50 คบ

(สถ.ศพค.1) แบบไมตอกเขม

ขนาดอาคารกว้าง 12.00 เมตร

ยาว 18.00 เมตร หรอิมืพีบ่ที่

ใชล้อยไมบ่้อยกว่า 216.00

ตารางเมตร (รายละเอํยดอ้างอง

ตามแบบมาตรฐานประ๓ทอาคาร

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมเ่กิน

50 คน แบบที่ ลค.ศพด.1

กรมสงเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย)

1,939,000 1,939,000 1,939,0001

•ง
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รายละเอึยดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)

สัาหวับ โครงการทีเ่กนลักยภาพขององค์ทรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์ทารบรหารส่วนตําบลโนนค่า อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสมิา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพมขดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาบเคหะและๆมจน_
งบประมาณนละทีผ่่านมาเป้าหมาย หน่วยงาบ

ร้บผดซอบ
ตวขี[่วัด

(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะไดร้้บวัดอุประสงค์โครงการ 2,564 2,5652,561 2,562 2,563ท

หลัก(ผลผลตของโครงการ) (บาท)(บาท) (บาท) (บาท)(บาท)

เพี่อไหประซาขนไดม้ถนน

ส่าห'รบโ'ขโนการคมนาคม

ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

กองข่างก่อสร้างถนนคอนกริตเสริมเหล็ก

สายบ้านกุดปลาเซ็ง หมูท่ี่ 1 - บ้าน

กุดพัวขัาง หมูท่ี่ 4 ต.โนนค่า

อ.สูงเนิน (เชื่อมถนนสายปึงอ้อ -
ส้มกบงาม) ต.บงอ้อ อ.ขามทะเลสอ

จ.นครราชสิมา

ก่อสร้างถนนคอนกริตเสริมเหล็ก

ขนาดกร้าง 5.00 เมตร

สาย8,415,000 ประขาขนjfrrjส์าห สัญจรน8,415,000 8,415,000 8,415,0001

สะควกรว0น?ว

ยาว 2,550.00 ๓ดร

หนา 0.15 เมตร

หรอมพื้นทีผ่วจราจรไมนอยกว่า

12,750.00 ตารางเมตร

พร้อมลงหนคลกไหลท่าง

กร้างด้านละ 0.50 เมตร

•ง171
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รายละเอิยดโครงก'1รพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ค. 2561-2565)

สําหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การ'นรหิารส่วนตําบลในนค่า อําน'อสูงเนิบ จังหวัดนครราชสิมา

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเที่มขดความสามารถในการแข่งชันทางเศรพฐกิจ

ช. ยุทธศาสตร์การพัฒน'ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโนเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงลรางพบฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพนฐาน

_แผนงานเคหะและ,ชุนชน_
งบประมาณและทีผ่่านมาเป้าพมาย หน่วยงาบ

รับผดชอบ
ตัว#วัด

(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับวัตทประลงคโครงการ 2,5652,5642,561 2,562 2,563ห

หลก(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท)(บาท) (บาท) (บาท)

กองซ่างเพอใหประขาขนไดัมถีนบ

สําหร้นไขไนทรคมนาคม

ไดอ้ย่างสะดวกรวดเริว

ก่อสร้างถนนคอนกรดเสริมเหล็ก

สายนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ซอย 5

ตําบลโนนค่า อํา๓อสูงเนิน

เชึ่อมบ้านหนองกระโดน

ก่อสร้างถนนคอนกริตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร

18,067,000 ประโ)ไรน ทนนสําvtfvสืญจรไ*18,067,0002 18,067,000 18,067,000 สาย

รว*เรว

ยาว 5,475.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร

หรอิมึพื้นทีผ่วจราจรไมนอยกว่าM Vต.บงออ อ.ขามทะเลสอ

จ.นครราชสมิา 27375.00 ตารางเมตร

พร้อมลงหินคลุกไหลท่าง

กว้างด้านละ 0.50 เมตร

-ง
ON
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(ห.ศ. 2561-2565)

ส่าหรับ โครงการที่เกินพักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การนรหิารส่วนตําบลโนนค่า อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราขสมิา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพั๋มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและ,ชุมขน
งบประมาณและทีผ่่านมาเป๋าหมาย หน่วยงาน

รับผิดขอบ
ด้วขี[๋วัด

(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะไทร้ับวตอปุระสงค่โครงการ 2,5652,561 2,562 2,563 2,564ท

หลท(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)(บาท)

เพึ๋อใหป้ระชาขบโด้มถนน

สําหรับโซโนการคมนาคม

ใด้อย่างสะดวกรวดเร็ว

กองข่างก่อสร้างถนนคอบกรตเสรํมเหล็ก

ขนาดกวาง 4.00 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรตเสรมเหล็ก

สายนิคมสหกรถทามทะเลสอ ซอย 6

ตําบลโนนค่า อํา๓อสูงเนิน

เขอมบ้านหนองกระโดน

ต.บ้งออ้ อ.ขามทะเลสอ

จ นครราขสีมา

14,499,000 ปรรโทขนร"ถนนสําหรบ&เฬ*3 14,499,00014,499,000 14,499,000 สาย

กรวคเรํว

ยาว 5,530.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร

หรอ็มพบหผวจราจรไมบ้อยกว่า

22,120.00 ตารางเมตร

พร้อมลงห้นคสุกโหลท่าง

กวางดานละ 0.50 เมตร

-ง-ง
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รายละเอียดใครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ค. 2561-2565)

สําหรับโครงการที่เกินพักยภาพซององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบรัหารส่วนตําบลโนนค่า อําเภอสูงเนิน จังหวดนครราซสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแซ่งขีนทางเครบฐกิจ

ซ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ๆรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ค้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ยุทธศาสตร์ค้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและขมขน
งบประมาณนละทีผ่่านมาเป้าหมาย หน่วยงาน

รับผดซอบ
พัวชี้,วัค

(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะใคร้ับA วัตชปุระสงค์โครงการ 2,5652,564

(บาท)

2,5632,5622,561ห
หลก(ผลผลดของโครงการ) (บาท)(บาท)(บาท)(บาท)

กองซ่างเพี่อใหประชาชนไคม้ถนน

สําหรับใฃในการคมนาคม

ใค้อย่างละดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนคอนกรตเสรมเหล็ก

ลายนิคมสหกรณข์ามทะเลลอ ซอย 7

ตําบลโนนค่า อํา๓อสูงเนิน

เซึอ่มบ้านหนองกระโดน

ต.บ้งออ อ.ชามทะเลสอ

จ.นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกริตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร

ง ะๆ๚mกเรถบนสําทfบสืญจ20,559,0004 20,559,000 20,559,00020,559,000 สาย

เาะดวกรวดIๆ ว

ยาว 6,230.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร

หริอรพื้นทีผ่วจราจรไมนอยกว่า

33,150.00 ดารางฌตร

พร้อมลงหนคลุกโหลท่าง

กว้างค้านละ 0.50 เมตร

-ง๐0
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รายละเอยดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องลิ่น(พ.ศ. 2561-2565)

สําหร้บ โครงการทีเ่กนศ้กยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องลิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนคําอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราขสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่านท้องลิ่นในเขตจังหวดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพึ้นฐาน

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพี้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมขน
งบประมาณและทีฝ่านมาเป็าหมาย หน่วยงาน

ร้นผดขอบ
ตวซวด

ผลทีค่าดว่าจะไทร้้บd วัตทประสงค์โครงการ 2,5652,5642,5632,561 2,562ห
(KPI)

หลก(ผลผลิตของโครงการ) (บาท)(บาท) (บาท)(บาท)(บาท)

เพิ่อไหประขาขบไดม้ถีนน

สําหร้บไขใ้นการคมนาคม

ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

กองข่างก่อสร้างถนนคอนกริตเสริมเหลก

สายนิคมสหทรผขามทะเลสอ ซอย 8

ตําบลโนนคําอํา๓อสูงเนิน

เชึ๋อมบ้านส้มกบงาม

ต.เสมา อ.สูงเนิน

จ.นครราชสีมา

ก่อสร้างถนนคอนกร็ตเสริมเหลก

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร

5 18,341,000 ประ'โท1โณมmท4สํ าหรัชส์ญ18,341,00018,341,000 18,341,000 สาย

P5ดวทรวพ

ยาว 5,558.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร

หร็อมีพิ่นที่ผวจราจรไมนอยกว่า

27,790.00 ตารางเมตร

พร้อมลงหินคสุกไหลท่าง

กว้างด้านละ 0.50 นเตร

M*
-ง
NO
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รายละเอยดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ค. 2561-2565)

สําหรับโครงการทีเ่กนพักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนฟ้าบลโนนค่า อํานาอสูงเนิน จังหวัดนครราซสีมา

ก. ยุทธศาลตรจิังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพี่มขดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงลร้างพื้น1ทน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงลร้างพื้นฐาน

_แผนงานเคหะและขุมจน_
งบประมาณและทีผ่่านมาเป้าหมาย หน่วยงาน

รบผิดซอบ
ด้วขี[่วัด

(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะใด้รบ้ที่ วัตชปุระสงค์โครงการ 2,564 2,5652,5632,561 2,562

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (บาท)(บาท) (บาห)(บาท)(บาท)

กองช่างเพี่อไหประชาขนไดม้ถนน

สําหรับใชใ่นการคมนาคม

ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนคอนทริตเสริมเหล็ก

สายนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ขอย 9

ตําบลโนนค่า อํา๓อสูงเนิน

เชึ่อมบ้านสัมกบงาม

ต.เสมา อ.สูงเนิน

จ.นครราขสีมา

กอสร้างถนนคอนกริตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร

ป ชาขนรทนนสําvif'นส'ืญจรไค้6 14,173,00014,173,000 14,173,00014,173,000 สาย

ระควกไทคสว

ยาว 4,295.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร

หริอมพื้นทีผ่ิวจราจรไง.บ้อยกว่า

21,475.00 ตารางเมตร

พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง

กว้างด้านละ 0.50 เมตร

CO
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รายละเอยดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ 2561-2565)

สําพรัน โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การนรพิารส่วนตําบลโนนค่า อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธคาสดร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพมชิดความสามารลใบการแข่งขันหางเศรษฐกิจ

ช. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพนฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ค้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมา๓และทีผ่่านมาเป๋าหมาย หน่วยงาบ

รันผิดชอบ
ค้วขี[๋วัด

(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะไคร้ับว้ตธปุระสงค์โครงการ 2,5652,563 2,5642,5622,561>1

หลก(ผลผลตของโครงการ) (บาท)(บาท) (บาท)(บาท) (บาท)

กองช่างเพอใฟป้ระขาซนไดม้ถีนน

ลําหรับใชไ่นการคมนาคม

ไคอ้ย่างสะดวกรวดเรว

ก่อสรัางถนนคอนกรตเสรันเหล็ก

สายนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ซอย 10

ตําบลโนนค่า อํา๓อสูงเนิน

เซึ๋อมบ้านสัมกบงาม

ต.เสมา อ.สูงเนิน

จ.นครราขสมา

ก่อสร้างถนนคอนทรัดเสรัมเหล็ก

ขนาดกวาง 5.00 เมตร

ปใะข7ซบScr1ณสํ'»viนaฤเ?รน17,490,000 17,490,00017,490,000 17,490,0007 สาย

ละควกาวam

ยาว 5,300.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร

หรัอมพีื้นทีผ่วจราจรไมน้อยกว่า

26,500.00 ตารางเมตร

พร้อมลงหนคลุกไหลท่าง

กว้างค้านละ 0.50 เมดร

๐0
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 2565)

สําหรับโครงการทเีกินลักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลโนบค่า อํานาอสูงเนิน จังหวัดนครราขสมิา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที 1 การพัฒนาและเพมขิดความสามารถใบการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพบฐาน

ยุทธศาสตรท์ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมจน
งบประมาณและทผี่านมาเป้าVเมาย หน่วยงาน

รับผิดขอบ
ด้วขึ[๋วัด

(KPI)
ผลทคีาดว่าจะไดร้ับที วัดท'ประสงค์โครงการ 2,5652,562

(บาห)

2,5642,561 2,563
หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (บาห)(บาห)(บาท) (บาท)

เพอใทป้ระชาจนไดม้ถีนน

สําหรับใชใ้นการคมนาคม

ไดอ้ย่างสะดวกรวดเริว

กองจ่างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร

3 22,786,00022,786,000 ใ]ระซาซบ3rใ บสัรyจรพ22,786,000 22,786,000 สาย

สายชุมขบอ่างหิน •ฟ้ะดวทTวnil)

ตำบลโนนคําอําเภอสูงเนน
เขีอ่ม,บานหนองกระโดน

ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ

จ.นครราขสีมา

ยาว 6,905.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร

หร้อมพนที่ผวจราจรไมนอยกว่า

34,525.00 ตารางเมตร

พร้อมลงหินคลุกโหล่ทาง

กว้างด้านละ 0.50 เมตร

'วว
ro
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ผ.02/1

รายละเอยดโครงการพัฒนา

แผนพัฒน''ท้องลิ่น(พ.ศ. 2561-2565)

สําหรับโครงการที๓่นพักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องลิ่น
องค์การนรหารส่วนตํา'บลโนนค่า อํานาอสูงเนิน จังหวัดนครราฃสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพมขิคความลามารถใบการแข่งขับทางเคร•พฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องลิ่นในเขตจังหวัตที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพบฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและทีผ่่านมาเป้าหมาย mbยงาน

รัชผดชอบ
ตัวขํ[่วัค
(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะใดร้ับวัดอุประสงค์โครงการ 2,564 2,5652,562 2,5632,561ท
หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (บาท)(บาท)(บาท) (บาท)(บาท)

ทองซ่างเพี่อโทปัระชาชนโด้มถีนน

สําหรับใชใ้นการคมนาคม

ไดอ้ย่างสะดวกรวดเริว

ก่อสร้างทนนคอนกรตเลรัมเหล็ก

สายเก่า บานโนนค่า

ตำบลโนนค่า อาเภอสูงเนิน

เขีอ่มบ้านลอน
ต.บุ้งขีเ้หล็ก อ.สูงเนิน

จ.นครราชสีมา

กอสร้างถนนคอนกริตเสริมเหล็ก

ชนาดกร้าง 4.00 เมตร

บร!๚าฃบน!นบสําพ?,บสัญจรไสั2,904,0009 2,904,0002,904,000 2,904,000 สาย

สืะะดวกร-:Mรีว

ยาว 1,100.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร

หริอมพนทผวจราจรโมนอยกว่า

4,400.00 ตารางเมตร

พร้อมลงหํนคอุกโหลทาง

กร้างด้านละ 0.50 ๓ดร

00
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ผ.03

บญขครภุัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต0านลโนนค่า อ0าเกอสูงเนิน จํงหวัดนครราขสีมา

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาบ
ริบผดขอบd วัตชปุระสงค์ เป๋าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)ประ๓หท แผนงาน หมวด

2565 (บาห)2563 (บาห) 2564 (บาห)2562 (บาท)2561 (บาท) หลก

แผนงานบริหารงาบทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

เพี่อแสตงความจงรกภักดี

นละส่านึกในพระมหากรุณาธ๊คุณ

เนื่องไนโอกาสหระราขพธ

บรมราขาภเบก พ.ศ.2562

ครุภัณฑ์อื่นๆ 1. ทุ้มเฉลิมพระ๓ยรติ

จํานวน๑ ทุ้ม

(ตามแบบกรมโยธาธการและผงเมอง

กระทรวงมหาดไทย)

ส่าบทงาบปส่ตๆ1 700,000งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เพี่อใ4รไนการดําเนินงานของ

ศนยร*ฒนาเด็กเล็ก อมต.โนนค่า

ครุภัณฑ์อื่นๆ 2. ‘ชุดกระดาบลนคูข่ิง1ข้า 2 ทีน่ั่ง
จํานวน1 ชุด

แผนงานการดกีบา

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการดกีบา

กองการดกีบาๆ2 85,000งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เพี่อไซไ้นการดําเนินงานของ

ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก อมด.โนนค่า

ครุภัณฑ์อื่นๆแผนงานการดกีบา

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการดกีบา

กองการดกีบาฯ3. ไมก้ระดกรปซา้ง

จํานวน1 ชุด

3 4,900งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เพี่อไซใ้นการดําเนินงานของ

ศนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อมต.โนนค่า

ครุภัณฑ์อื่นๆแผนงาบการดกีบา

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการดกีบา

4. ไมก้ระดกไดโนเสารเิริงร่า

จํานวน1 ชุด

กองการดกีบาๆ4 6,300งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

•X'
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บญขึครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องลื่น (พ.ส. 2561-2565)

องค์การบรหารส่วนตําบลโนนค่า อาเภอสูงเป็น จงหวัดนครราชสีมา

งบประมาณนละทีผ่่านมา หน่วยงาบ
รบผดซอบที่ วัตถประสงค์ ฟ้าหมาย(ผลผลิตของครกุัณฑ์)ประ๓หแผนงาบ หมวด 2564 (บาท) 2565 (บาท)2563 (บาท)2562 (บาท)2561 (บาท)

ครกุัณฑ์อีน่า เพื่อใชโ้บการตําเน่นงานของ
คูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบด.โนนค่า

5. โยกเยกกระต่ายคู่
จํานวน1 ชุด

กองการรกษ,าๆแผนงานการสีกบา
งาบบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการกกบา

6,8005 งบลงทุน
ค่าครกุัณฑ์

ครกุัณฑ์อี่บๆ เพื่อใชใ้นการตําเป็นงานของ
คูนย'พัฒนาเด็กเลึก อบต.โนนค่า

กองการสีกบาๆ6. ไมก้ระดกรูปม้า

จํานวน1 ชุด
แผนงานการสีกบา
งานบริหารทั่วใป
เกี่ยวกับการสีกบา

4.9CO6 งบลงทุน
ค่าครกุัณฑ์

ครกุัณฑ์อีน่ๆ เพื่อใชใ้นการตําเป็นงานของ
คูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบด.โนนค่า

กองการคกบาๆ7. รถหมาน้อยใส่หมวก
จํานวน2 ตัวๆ ละ 3,500.- บาท

แผนงานการสกีษา
งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการสีกบา

7,0007 งบลงทุน
ค่าครกุัณฑ์

8. กระดานลื่นช้างใหญใ่จด็

จํานวน1 ชุด
ครกุัณฑ์อีน่ๆ เพื่อใชใ้นการตําเป็นงานของ

คูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนค่า

กองทารสีกบาๆแผนงานการศกบา
งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการสีกบา

14,9008 งบลงทุน
ค่าครกุัณฑ์

00บๆ
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ผ.03

บัญขคิรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถน (พ.ค. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วบตําบลโนนค่า อํา๓อสูงเนิบ จังหวัดนครราขลิมา

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน
รับผิตขอบที่ เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)วัตอุประสงค์ประเภทแผนงาน หมาค

2565 ('บาท)2563 (บาท) 2564 (บาท)2561 (บาท) 2562 (บาท)

เที่อไขต้ิดตั้งส่องสว่าง
ทางสาธารณะ สวนสาธารณะ
หรอิสถานทีร่าขการต่างๆ
ในเขตพนทีต่ําบลโนนค่า

9. โคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ไ.นาค 200 วัตต์ จํานวน8 พุ
พลุะ 5,000.- บาท
ลิดตั้งถนนสายบ้านกุดปลาเขึง
หมูท่ี่ 1 - บ้านกุดหัวข้าง หมูท่ี่ 4
(ช่วงส์แยกซอย 5 - รามแยกไปวัดกุคฟฟ้(ฯง

หยู่ที่ 8)

ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทยุ กองช่าง40.0009 แผนงาบเคหะและ,ธุมขน
งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุบ
ค่าครุภัณฑ์

CO
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ส่วนที่ 4

การติดตามและประเมินผล

๔.ÿการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนท้องลน พ.ศ.

๒ ใตก้ําหนดใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องลน มีอำนาจและหน้าทีใ่นการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตบเอง โดยในการ
จัดทําแผนพัฒนาชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบั้น จะต้องดําเน้นการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าต้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใบเขต
จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอแผนพัฒนาตําบลแผนพัฒนาหมูน่้าบหรอแผนชุมชน อับมลีักษณะเป็นการกําหนด
รายละเอียดแผนงาบ ดังบั้น จึงต้องมกีารกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเฃตจังหวัดขึ้น
ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทํา
ทบทวน หริอเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพี่อให้การจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนํายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองใตต้่อไป และเพี่อให้

สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีชองจังหวัดและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอับจะนําไปสู้การจัดทํางบประมาณ ที่มีประสิทธภิาพในท้องถิ่นไตอ้ย่างแทจ้ริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น

ดังบั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาชององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใหส้อดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพี่อนําไปสู้การบูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเขึ้อมโยงไปสู้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและลังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๖ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๕๖๕) จะต้องมกีารติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพี่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนชอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องตําเน้นการใหค้ะแนนตามเกณทํทีก่ําหนดไว้ ขึ้งเป็นส่วนหนี้งของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา โดยตําเน้นการใหแ้ล้วเสรื่จภายในหกสิบวับ นับแตว่ันทีป่ระกาศใชง้บประมาณรายจ่าย
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหบังสิอกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๖๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้

๑๕
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แนวทางการพิจารผาการติดตามและประเมนผลยุทธศาสตร์
เพี่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนห้องลิ่น

ประเตินการพิจารณา คะแนน
ร). ข้อมูลสภาพหั๋วไปและขอมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐
๒. การวัเคราะหสภาวการณ์และสักยภาพ ๒๐
๓. ยุทรศาสตร์ประกอนด้วย ๖๐

ยุทธศาสตรจ์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐)๓.๑
๓.๒ ยุทธศาสตร์จององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเจตจังหวัด (๑๐)

ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐)๓.๓
๓.๔ วสัยทัศน์ (๕)Q

๓.๕ กลยุทธ์ (๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแดล่ะประเด็นกลยุทธ์ (๕)

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕)๓.๗
(๕)๓.๘ แผนงาน

ความเรื!อมโยงจองยุทธศาสตรใ์นภาพรวม (๕)๓.๙
รวมคะแนน ๑๐๐

น

P
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แนวทางเบื้องต้นใบการให้คะแบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร่
เพี่อความสอดคต้องแผนพัฒนาห้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น

ประเติบการ
พิจารณา

คะแนน คะแบบ
รายละเอึยดหลักเกณฑ์ ทั่ไต้เติม

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังบื้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับต้านกายภาพ เข่น ทีต่ั้งของหมูน่้าน/ขุมซน/ตําบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมอิากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่ง'นา ลักษณะของป่าไม้ ๆลฯ ต้านการเมือง/การปกครอง เข่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนห้องถิ่น

๒0
(๓)

ฯลฯ
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับต้านการเมือง/การปกครอง เข่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เข่น ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร และ
ช่วงอายแุละจํานวนประชากร ฯลฯ_

(๒)

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางลังคม เข่น การติกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์ เคราะห์_
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพนฐาน เข่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรต้พห้ ฯลฯ

(๒)

(๒)
LJ

{๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เข่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชพ้แรงงาน ฯลฯ

(๒)

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณิ วัฒนธรรม เข่น การนับถือศาสนา
ประเพณิ และงานประจําปภีูมิป้ญญาห้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของทีร่ะลึก ฯลฯ และอื่นๆ_

(๒)

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เข่น บา ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(๒)

(๘) การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพี่อการจัดทําแผนพัฒนาห้องถิ่นหรือ
การใชข้้อมูล จปฐ่._

(๒)

(๘) การประขุมประชาคมห้องถิ่น รูปแบบ วธึการ และการตําเนินการ
ประขุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมห้า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปีญหา
ปริกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพี่อแก้ไขปีญหาสําหรับการพัฒนา
ห้องถิ่นตามอํานาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น

(๓)

t_)
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ประเด็น
การพิจารณา

คะแนน คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ์ ทีไ่ด้เด็ม

ควรประกอบด้วยข้อมูลด้งบี้
(๑) การวิเคราะห์ทีค่วบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธคาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใบเขด
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผูบ้ริหารท้องถิ่น รวมถงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ขาติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและลังคมแห่งขาติ และ Thailand ๔.๐_
(๒) การวิเคราะห์การใข้ผงัเมอีงรวมหริอผังเมองเฉพาะและการบังคับ
ใขผ้ลของการบังคับใข้ สภาพการณ์ทีเ่กิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

๒๐
(๔)

(รท)

น
(๓) การวิเคราะห์ทางลังคม เข้น ด้านแรงงาบ การศึกษา สาธารณสุข
ความยากจน อาชญากรรม ป็ญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จาริต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมปิญีญาท้องถิ่น เป็นต้น

(๓)

a
เ

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายไดค้รัวเรอิบ การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางลังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปีนอยุ่ที'่วไป เป็นพ้น_
(๔) การวิเคราะห์ สิงแวดล้อม พนที่สี เชียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวบการหรือสิงที่ เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มผีลต่อ
สิงแวดล้อมและการพัฒนา

(๓)
น

(๓)P

(๖) ผลการวิเคราะห์คักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาไน
ปีจจบุันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนค
SWOT Analysis ทีอ่าจส่งผลต่อการดำเมินงานได้แก่ S-Strength (จุด
แขีง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Threats (ยุปสรรค) _
ควรประกอบด้วยข้อมูลด้งน สอดคล้องกับสภาพลังคม เศรษฐกิจ
สิงแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปีญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประขารัฐแผนยุทธศาสตร์ขาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา

(๓)

๓. ยุทธศาสตร์
๓.๑ ยุทธศาสตรข์อง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

๖๐
(๑๐)

เศรษฐกิจและลังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพลังคม เศรษฐกิจ สิงแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประขารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ จ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและลังคมแห่งชาติและ

๓.๒ ยุทธศาสตรข์อง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใบเขตจังหวัด

(๑๐)
P

Thailand ๔.๐
ยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและลังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นติน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสข. และนโยบายรัฐบาล หลักประซา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐_

(๑๐)๓.๓
จังหวัด
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ประเต็บการ
ฟัจารณา

คะแนน คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ์ ทีไ่ด้เต็ม

วิสัยทัศน์ ขึ้งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลถุงีอนาคตอย่างสัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และสักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา_
แสดงใหัเหืนย่องทาง วิธกีาร ภารกิจหรือสิงทีต่้องทําตามอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่บทีจ่ะนําโปสู่การบรรลวุิสัยทัศน์ หรือ
แสดงโท้เหืนถีงความสัดเจนในสิงทีจ่ะดําเนินการใหบ้รรลวุิสัยทัศน์นั้น

๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕)

๓.๕ กลยุทธ์ (๕)

เป๋าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยุทธ์มคีวามสอดคล้องและสนับสบุน
ต่อกลยุทธ์ทีจ่ะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิงหนึ่งสิงใดที่ฟ้ดเจน

๓.๖ เป๋าประสงค์
ของแตล่ะประเด็น
กลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)

๓.๘ แผนงาน

(๕)P

ความมุ่งมั่นอันแน่วแนใ่นการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพี่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้งเกิดจากสักยภาพของ
พี่,นทีจ่ริง ทีจ่ะนําไปสูผ่ลส่าเร็จทางยุทธศาสตร์_

((ะ)

P
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพี่อการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป๋าประสงค์ ตัวขึว้ัด ค่า

(๕)

เป๋าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความสัดเจน นําไปสู่การทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นใบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระVjแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
ความเขึ้อมโยงองค์รวมทีน่ําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ขาต็ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งขาต็ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรข์ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ความเขึ้อมโยง
ของยุทธศาสตรใ์น
ภาพรวม

๓.๙ (๕)

รวมคะแนน

P
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๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ
ใบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมี

การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพี่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเปียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉนับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเปินการใหค้ะแนนตามเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ ที่งเปีบส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเมินการใหแ้ล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับ
แตว่ันทีป่ระกาศใชง้บประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรึ๋อง ช้กชอ้มแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้๒๕๖๑ -

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพี่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖ÿ- ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นII

ประเติบการพิจารณา คะแนน
การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑0

๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัตใินเช้งปริมาณ
๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัตใินเช้งคุณภาพ

I
©o

๑๐
๔. แผนงานและqทรศาสดริการพิจารณา ๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐

๕.ÿความขัดเจนของที่อโครงการ (๕)
๕.๒ กำหนดวัตถปุระสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลตของโครงการ) มิความขัดเจนนําไปสุก่ารพงงบประมาณไดถ้กต้อง
๕.๔ โครงการมิความสอดคล้องกับแผนÿหgศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี_ (๕)

(๕)
๕.๕ เปีาหมาย (ผลผสิดของโครงการ) มิความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ
(๕)

๕.๖ โครงการมิความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปีญหาความยากจนหรอการเสริมสร้างใหป้ระเทศขาตมิั่งคง มั่งคั่ง

ยั่งยืน ภายใตห้ลักประขารัฐ_ (๕)

! '
๕.๘ งบประมาณ มิความสอดคล้องกับเป๋าหมาย (ผลผลตของโครงการ) (๕)
๕.๑๐ มกีารประมาณการราคาฎกตอ้งตามหลักวิธการงบประมาณ (๕)น มกิารกําหนดดัวชวัด (KPI) และลอดคล้องกับวัตฤประสงค์และผลคาดว่าทีจ่ะใตร้ับ (๕)๕.๑๑
๕.๑๒ ผลทีค่าดว่าจะใตร้ับ สอดคล้องกับวัคสุประสงค์ (๕)

I- รวมคะแนน ๑๐๐
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แนวทางเบื้องด้นใAmารให้คะแนบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพี่อความสอดคล้ฮงแผนพัฒนาห้องถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๔๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแบนที่ประเคน

การฟ้จารณา
คะแนน

รายละเอียดหลักเกณฑ์
เค็ม ได้

เป็นการวเิคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ไขก้ารวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global

Demand และ Trend ปิจจยัและสทานการณ์การเปลี่ยนแปลง ที่ปผีลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์พักยภาพด้านเศรษฐกิจ,
ด้านลังคม, ด้านทรัพยากรธรรมขาดและลี่งแวดล้อม)_

๑. การสรุปสทานการณ์
การพัฒนา

๑) การควบคุมที่มตีัวเลขต่าง*! เพอนํามา'ไข้,วัดผล'ไนเข้งา/ริม'าณ เข่น การวัด
จํานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ กิคือผลผลดน้บเองว่าเป็นไปตามที่
ตั๊งเป๋าหมายเอาไวห้รือไมจ่ําบวบทีด่ําเน้นการจริงตามทีไ่ด้กําหนดไวเ้ท่าไร
จํานวนทีไ่ม่สามารถดําเน้นการไดม้จีํานวนเท่าไหร่ สามารถอรบายไต้ตาม
หลักประสิทธภิาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าทีท่ี่!ต้
กําหนดไว้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/ลี่งทีก่ระทบ (Impact) โครงการทีด่ําเน้นการในเขิง
ปริมาณ (Qualitative)_

๒. การประเมีบผลการนํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฎิบต้ไิบเขิงปริมาณ

๑0

JL)

ท

๑) การประเมีนประสิทธิผลของแผนพัฒนาใบเขิงคุณภาพคือการนําเอา
เทคน้คๆ มาไขเ้ที่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ทีด่ําเน้นการโน
พนทีบ่นๆ ตรงต่อความต้องการของประขาขนหรือไม่และเป็นไปตามอํานาจ
หน้าที่หรือไม่ ประขาขบพังพอใจหรือไม่ สิงของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดําเน้นการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถไขก้ารไค้
ตามวัตถปุระสงค์หรือไม่ ซี่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฎํบต้ริาชการตามทีบ่รรลวุัตถปุระสงค์ และเป๋าหมายของแผนปฏินต้ิ
ราขการตามหี่ไดร้ับงบประมาณมาดําเน้นการ รวมถึงสามารถเทียบเสืองภับ
ส่วนราขการหรือหน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิงทีก่ระทบ (Impact) โครงการทีด่ําเน้นการในเชิง

01. การประเน้นผลการนํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฎินต้ใิบเชิงคุณภาพ

๑๐

ฯ

คุณภาพ (Qualitative)

๑) วิเคราะห์ แผนงาน งาน ทเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไบมตีติ่างๆ จบนําไปÿการจัดทํา
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใข้ SWOT Analysis/Demand (Demand

AnalysisVGlobal Demand/Trend หรือหลักการÿรณาการ (Integration)

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มพีนทีต่ิดต่อกัน
๖) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากต้านต่างๆ ทีส่อดคล้องกับการแก้!ข
ป๋ญหาความยากจน หลักประชารัฐ_

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

AO
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ประเด็น
การพิจารณา

คะนบ
นเดม็

คะแน
รายละเอียดหลักเกณฑ

บทโต้
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการทีม่วีัตถปุระสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดําเนินการเพื่อใหก้ารพัฒนาบรรลตุามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีก่ําหนดไว้ ลื่อโครงการมคีวามชัดเจน
มุ่งไปเรื่องไดเรื่องหนี่ง อ่านแล้วเข้าใจไดว้่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

๕. โครงการพัฒนา
๕.๑ ความชัดเจน
ของ,ทีอ่'โครงการ

๖0
(๕)

มีวัตถุประสงค์ ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกําหนด
วัตถปุระสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธกีารดําเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์
มคีวามเป็นไปใตช้ัดเจน มลีักษณะเฉพาะเจาะจง

๕.๒ กําหนด
วัตถปุระสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ
๕.๓ เฟ้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) มคีวาม
ชัดเจนนําไปสู่การตั้ง
งบประมาณไค้
ถูกต้อง
๕.๔โครงการมคีวาม
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี

(๕)

สภาพท้อยากใหเ้กิดขึ้นใบอนาคตเป็นทิศทางทีต่้องไปใหถ้งเป๋าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเท่าไร กลุ่มเป็าหมายคืออะไร มผีลผลิต
อย่างไร กลุ่มเปีาหมาย พื้นทีด่ําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาบอธบีาย
ใหช้ัดเจนว่าโครงการนีจ้ะทำทึโ๋หน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร
ใครคือกลุ่มเป๋าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป๋าหมายมหีลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป๋าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป๋าหมายรอง
โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แช่งชัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ

(๕)

L

น

(๕)

เสนอภาคและเท่าเท้ยมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ช่วิตที่เป็นมิตรต่อลิงแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเ้กิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยึน_
โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติฉบับที่
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคบเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป๋าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๔๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสู่ปฏิบัตใิห้เกิดผล
สัมถทุธี้อย่างจริงจังใน ๔ ปีทีต่่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธทีเ่ป็นเป๋าหมายระยะ
ยาว ภายใตแ้นวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแช่งขับและ

๔.๔ เป๋าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) มคีวาม
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

(๕)

I

การหลุดพับกับดักรายไตป้านกลางสู่รายไตสู้ง (๒) การพัฒนาศักยภาพคบ
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(๓) การลดความเลื่อมลํ้าทางสังคม (๔) การรองรับการฟอมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมีอง (๔) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับลิงแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นตินทีม่ี
ประลิทธภีาพ

น
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ประเต็บ
การพิจารณา

คะแนน คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ์ ทีไ่ด้เต็ม

โครงการรลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ฃับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ทํานอย ไดม้าก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคกัณฑไ์ปสู่สินค้า
เขั งนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับ เคลื่อนประเทศ ด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบรืการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด

สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรืยบเขังเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร

๕.๖ โครงการมความ
สอดคล้อง

{๕) ๕

L:
เทคโนโลยขีัวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที1่ดก้ําเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมีอน
หนี้งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วนใดส่วนหนี้ง
ออกจากกันได้ นอกจากนีโ้ครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเนินโครงการ
เซึ่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ่ดก้ําหนดขึ้นเนิน
ปีจจบุัน_

๕.ฟ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรจ์ังหวัด

{๕) ๕

เนิบโครงการที่ดําเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเทียงที่ประขาซน
ดําเนินการเองหรือร่วมดําเนินการ เนินโครงการต่อยอดและขยายได้ เนิน
โครงการทีช่ระขาขนต้องการเพื่อใหเ้กิดความมั่งยีน ซึ่งมลีักษณะทีจ่ะให้
ท้องถิ่บมีความมั่นคง มั่งคั่ง มั่งยีน เนินท้องถิ่นทีพ่ัฒนาแล้วด้วยการ

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปิญหาความยากจน
หรือการเสรืมสร้างให้
ประเทศขาตมิั่นคง
มั่งคั่ง มั่งยีน ภายใต้
หลักประขารัฐ
๕๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
๕ÿ๐ มกีารประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธกีาร
งบประมาณ

{๕) ๕

พัฒนาปรัซญาเศรษฐกิจพอเทียง

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ๕ ประการใบการ
จัดทําโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficacy) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)

(๔) ความยุติธรรม (Equity) {๕) ความโปร่งใส (Transparency)_
การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องใท้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวขิาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มคีวาม
โปร่งใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเขังประจักษ์

{๕) ๕

{๕) ๕
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ประเด็น
การพิจารผา

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน คะแนน
ทีไ่ด้เด็ม

มกีารกําหนดตัวซวัดผลงาน (Key Performance Indicator ะ KPI)

ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้ บอก ประสิทธิผล
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ใด้ เข่น การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดร้อยละ การกําหนดอันเกํดจาก
ผลของวัตถปุระสงค์ที่เกํดทีส่ิงทีไ่ดร้ับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ไดร้ับ)
ผลทีไ่ดร้ันเป็นสิงที่เกิดขืนไดจ้ริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาขืงสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหริอผลที่
เกิดขี้นจะต้องเท่ากับวัตถปุระสงคห์ริอมากกว่าวัตถปุระสงค์ ที่งการ
เขืยนวัตถปุระสงค์ควรคํานึงถึง (๑) มคีวามเป็นไปได้นละมีความ
เฉพาะเจาะจง ไนการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลตับของความสําเร็จได้ (๓) ระบสุิงที่ด้องการดําเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัตไิด้
(๔) เป็นเหตเุป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๔) ส่งผลต่อการ
บ่งบอกเวลาได้

๔.๑๑ มกีารกําหนด
ตัวขีว้ัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถปุระสงค์และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ

(๕)

๔.๑๒ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับสอดคล้องกับ
วัตถปุระสงค์

(๔)

รวมคะแนน ๑๐๐
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๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
ตามทีอ่งค์การบริหารส่วนพําบลโบนค่า ไ.ด้พําเนิบการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอในการ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งขึเ้หล็กใหบ้รรลุเบ้าหมายทีว่างไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข
ป็ญหาให้กับประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะต้องมกีารติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแกโ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดว่า ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ใหป้ระชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในทีเ่ป็ดเผยภายในสิบห้าวันนับแตว่ันที่ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และ
ต้องป็ดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไมน่้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปลีะหบี่งครั้งภายใบเดือนธันวาคมของทุกปี และข้อ
๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขึ้ง
คณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วธกีารใบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็บขึ้งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผูบ้ริหารท้องถิ่นเพื่อใหผู้บ้ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นใหป้ระชาซนใบท้องถิ่นทราบใบที่เปิดเผยภายในสิบห้าวับนับแตว่ันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องจดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไมน่้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปลีะหนี่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(ÿ) การวัดผลใบเช้งปริมาณ
โดยเครื่องมีอทีใ่ชไ้นการติดตามและประเมินผลใบเช้งปริมาณ มดีังบี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan

(๒) การวัดผลใบเช้งคุณภาพ
การจัดผลเซิงคุณภาพ อบต. ใชก้ารสำรวจความพังพอใจใบการวัดผลเซิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดม้ี

การประเมินความพังพอใจ ขึ้งการประเมินความพังพอใจทําให้ทราบถึงผลเซิงคุณภาพใบการดำเนินงาบของ อบต.
ในภาพรวม

โดยเครื่องมีอทีใ่ชใ้บการประเมินความพังพอใจ มดีังบี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพังพอใจต่อผลการดําเนินงานของ อบต.
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพังพอใจของประขาซนที่มตี่อการใหบ้ริการ

๔.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นใบอนาคต
๔.๔.ÿผลกระทบนําไปสูอ่นาคต

๑. ปีญหาการสัญจรไปมาของประขาซนใบตําบลเนื่องจาก ใบตําบลโครงการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมูบ่้านยังเป็น ถนนดืน ถนนลูกรัง ช่วงฤดฝูนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดบญีหา
ในการสัญจรไปมาของประชาชน เลื่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข จัดทำแผนงาน
โครงการก่อสร้างถนนใบเส้นทางส้าดญั ขอรับการสนับสบุนจากหน่วยงานอื่น
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๒. บ้ญหาประขาชนมิรายได้น้อย การศึกษาตา ประขาซนในตําบลยังมิคนรายได้น้อย
มหีนี้สินเยอะ ไม่เพยงพอในการดํารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขบ้ญหา ให้ความ!๓ยวกบัการประกอบ
อาชีพ สาธตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประขาซนซ่อมแขมบ้านคบจน ผู้มิราย'ได้'น้อย ส่งเสริมด้านการสืกษาโดย
การจัดบริการสาธารณด้านการสืกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสบุนกิจกรรมต่างๆ ใหก้ับเด็กนักเริยน จ้างเด็ก
นักเรียนในช่วงปีดภาคเรียนเพื่อมริายได้

๓. บ้ญหาโรคระบาดทีเ่กิดจากคน เกิดจากสัตว์ ทีส่่งผลอันตราย หรีอคร่าต่อชีวิตประซาชน
และสัตว์ต่างๆ ในตําบลขึ้งได้แก่ โรคไขห้วัดใหญ่ ไขห้วัดนก โรคมิอเ'ห้า ปาก ทีเ่กิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า
แนวทางการแกโ้ฃบ้ญหา สือฉกอบรม ประขาสัมพันธ์ รณรงค์การบ้องกัน ลงพี้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด การ
ทําลายการรักษา

๔. บ้ญหาสาธารณภัยต่างๆ ทีเ่กิดขึ้นโบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตภัย
อุทกภัย อัคคภืัย ทีเ่กิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประขาขนใบพื้นที่ เกิดความเลืยหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
แกโ้ข คีอพิจารณาวางแผนการดําเนินการบ้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจแุผนงาบ โครงการ
กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประขาซนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถ
ดําเนินการไดท้ันทว่งท

แนวทางการ

1ๅ ๕. บ้ญหายาเสพติดโนตําบลในพื้นทีย่ังไม่พบว่ามกิารด้ายาเสพติด และยังไมพ่บรายงานว่ามิ
ผูต้ิดยาเสพติด แตเ่พื่อเป็นการบ้องกัน มิแนวทางการบ้องกัน โดยการลงพื้นทีด่้นหา การรณรงค์บ้องกัน การใหค้วามรู้
กับประซาขบไดท้ราบถึงโทษของยาเสพติด

๔.๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
ข้อสังเกต จากการสํารวจข้อมูล การลงพื้นทีใ่นตําบลจะเฟ้นว่าประชาซนยังมิบ้ญหาที่

จะต้องดําเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการสืกษา สาธารณสุข ความมงคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ติลปวัฒนธรรม ประเพณ กิฬา สถานทีผ่่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การ
พัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/นํ้าประปา/แหลง่นํ้าเพื่ออุปโภค - บริโภค ด้านทรัพยากรและสิงแวดล้อม
ขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล จากบ้ญหาด้านต่างๆ ประซาขบไม่สามารถแก้ไขบ้ญหาเองไดจ้ังต้องเสนอให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทําใหม้ิการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจํานวนมาก ขึ้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบั้นมิ
จํากัดไมเ่พียงพอต่อการบริหารจัดการไต้

๑.
การศาสนา

[_!
๒. ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มิข้อเสนอแนะในการแก้ไขบ้ญหาต่างๆ ดังนี้

บ้ญหาต่างๆ ที่กูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บั้น ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโดยประขาคม
ท้องถิ่น ขึ้งมิหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชีกสภา
ท้องถิ่น ผูน้ําหมูบ่้าน ตัวแทนส่วนราซการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประซาขนทั่วไป ร่วมกันพิจารณา
จัดลําดับความสําคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป กรณโีครงการที่เกินดักยภาพกใ็ห้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานถิ่น

๓. ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาทีผ่่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไตแ้ก้ไข
บ้ญหาใหก้ับประขาขบไดใ้นหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มผิลการประเมินอยูใ่นเกณฑ์ที่ติ ประขาขบมิความพิง
พอใจ แตก่ย็ังมีบ้ญหาทีจ่ะต้องแกโ้ขต่อไป ไมว่่าจะเป็นด้านสิงแวดล้อมทีย่ังมิการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บ
เกี่ยว การจัดเก็บขยะ การลักทรัพย์ เล้นทางคมนาคมยังไมค่รอบคลุม การขยายเขตไฟฟ้า การผสิดบั้าประปาให้
เพียงพอกับความต้องการของผู้ใขน้ี้า ด้านการสืกษ'ไ ด้านโรคระบาด เข่น โรคไขเ้ลือดออก โรคมิอเท้าปาก เป็นต้น
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ประกาศองค์การบรหิ่ารส่วนตําบลโนนค่า
เรื่อง ประกาศใข้นผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า ไดต้ําเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพื่อใท้มคีวามสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนผบพัฒนาจังหวัด เพื่อขุ)รณาการแผนงาน/โครงการ/กจกรรม และ
งบประมาณในพื้นทีไ่ด้อย่างมประสิทซภาพ ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า และสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโนนค่า ไดใ้หค้วามเห็บขอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
โนนค่า ในการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า สมัยริสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป๒ี๕๖๒
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่าไดพ้จารณา
อบุมัติ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวับที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แล้วนั้น

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๗ (๔) และ ข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า จึงขอประกาศไขแ้ผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพื่อใข้เปีนแนวทาง*
ใบการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ร
(นางพรรณี เสรอีัจฉริยะกุล)

บายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า
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