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สวนที่ 1
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1. ดานกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล (แผนที่ประกอบ)
ประวัติความมา
กว!าจะมาเป1นตําบลสระตะเคียน ตําบลสระตะเคียน เป1นชื่อของบานสระตะเคียน หมู!ที่ 1 ประวัติ
ความเป1นมา เป1นหมู!บานเก!าแก!กว!ารอยป5 โดยมีชาวเขมรโบราณไดพบกัน และจัดตั้งเป1นชุมชนขึ้นมีการขุดคู
กั้นรอบๆ บริเวณที่ตั้งเป1นลักษณะคูเมือง โดยตั้งชื่อเมืองว!า “เมืองวิเชียร” แต!อยู!มาไม!นานก็ไดเกิดการทํา
สงครามขับไล!โดยฝBายไทย (ไม!ปรากฏหลักฐานว!าตรงกับพระเจาแผ!นดินองคใดของไทย) ซึ่งเมื่อขับไล!ออกไป
แลวฝBายชนะก็มิไดยึดครองเมืองยกกําลังกลับหมดปล!อยใหเมืองวิเชียรรกราง ต!อมาชาวไทยจากถิ่นอื่นเขามา
พบเมื อ งแห! ง นี้ แ ละเห็ น ว! า เหมาะแก! ก ารตั้ ง ถิ่ น ฐาน เพราะพื้ น ดิ น เป1 น ที่ ร าบอุ ด มสมบู ร ณมี ลํ า น้ํ า ไหลผ! า น
เหมาะแก!การทําการเกษตรทางดานทิศเหนือของหมู!บานมีสระน้ําธรรมชาติและตนตะเคียนทองขนาดใหญ!
ขึ้ น อยู! โ ดยรอบ กลุ! ม ผู ตั้ งหมู! บ านจึ ง ตั้ ง ชื่ อ ว! า “บานสระตะเคี ย น”แต! นั้ น มา เดิ มตํ า บลสระตะเคี ย นขึ้ น กั บ
อําเภอโชคชัยประกอบดวย 4 หมู!บาน ไดแก! บานสระตะเคียน บานเสิงสาง บานกุดโบสถ บานสระประทีป
ต!อมาไดโอนไปขึ้นกับกิ่งอําเภอแชะ (อําเภอครบุรีในปJจจุบัน)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2519 ยกฐานะตําบลสระตะเคียน เป1นกิ่งอําเภอเสิงสาง
วันที่ 26 มีนาคม 2522 ยกฐานะเป1นอําเภอเสิงสาง
วันที่ 19 มกราคม 2539 ประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป1นองคการบริหารส!วนตําบล
ดานการศึกษาของประชาชนในตําบลสระตะเคียนในราวป5 พ.ศ. 2441 หลวงปูBสอน (ซึ่งขณะนั้ น
ชาวบานเรี ย กว!า อาจารยสอน ไดเดิ น เขามาจํ า พรรษาที่ บ านสระตะเคี ย น ต! อมาท! า นเห็ นว! า ชาวบานขาด
การศึกษาไม!รูหนังสือ ท!านจึงจัดการสอนหนังสือขึ้น ซึ่งมีชาวบานใกลเคียงบานสระตะเคียน เช!น บานหนองหิน
บานหนองกราด ไดมาเรียนที่วัด หนังสือที่ใชประกอบการเรียนก็ใชหนังสือนิทานคําสอนทางศาสนา หนังสือ
พระมาลัยเป1นตน ต!อมามีคนสนใจเรียนมากขึ้น ท!านจึงจางครูมาสอนช!วย คือ ครูแกว มาลีวรรณ โดยจ!าย
ค!าจางเป1นขาวเปลือกป5ละ 10 กระบุง
ราวป5 พ.ศ. 2465 นายสนอง ปฏิมาตร ซึ่งเป1นศึกษาธิการอําเภอกระโทก (โชคชัย) ในขณะนั้นได
แต!งตั้งใหนายโอบ หรรษา มาเป1นครูใหญ! มีนายแกว มาลีวรรณ เป1นครูนอยช!วยกันจัดการงานการศึกษาของ
หมู!บานสืบมา
ในสมัยก!อนคนบานสระตะเคียนยังไม!มีนามสกุล ทางการจากอําเภอกระโทก จึงจัดเจาหนาที่มาตั้ง
นามสกุ ล ให นามสกุ ลเหล! า นี้ คือ ซึ มกระโทก สามกระโทก สอนกระโทก ยื อกระโทก ยอกระโทก เป1 น ตน
เป1นนามสกุลที่เกิดขึ้นครั้งแรกที่บานสระตะเคียน
ทําเนียบผูนําของตําบลสระตะเคียน บานสระตะเคียน ไดขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ต!อมาทางการจึงยกฐานะ
ขึ้นเป1นตําบลสระตะเคียน พรอมกับตําบลแชะ ตําบลจระเขหิน อําเภอกระโทก (โชคชัย) ดังปรากฏรายชื่อของ
กํานันที่ปกครองตําบลสระตะเคียน จากอดีตถึงปJจจุบันเท!าที่ทราบดังนี้
* กํานันภู! สวนกระโทก
พ.ศ. 2450 – 2480
* กํานันทั่ง ยากระโทก
พ.ศ. 2480 – 2500
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

หนา 1

* กํานันแกว

ลีกระโทก
พ.ศ. 2500 – 2517
* กํานันหนูลบ มีบุญ
พ.ศ. 2517 – 2523
* กํานันกุล หยวกกระโทก
พ.ศ. 2523 – 2525
* กํานันเลื่อน รังกระโทก
พ.ศ. 2525 – 2530
*กํานันพูน สูตรกระโทก
พ.ศ. 2530 – 2533
*กํานันเฉลิมชัย รําพรรณนิยม
พ.ศ. 2533 – 2543
*กํานันเชน แซ!ลี้
พ.ศ. 2543 – ปJจจุบัน
 ที่ตั้งและอาณาเขต
องคการบริ ห ารส! ว นตํ า บลสระตะเคี ย น ตั้ ง อยู! ที่ เลขที่ 99/1 หมู! ที่ 4 บานโคกไมตาย ตํ า บล
สระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย 30330 เบอรโทรศัพท 0–4445–7286
ระยะทางห!างจากที่ว!าการอําเภอเสิงสาง 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 273 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
170,887 ไร!

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของตําบลสระตะเคียน เป1นพื้นที่ดอน และราบลุ!ม บางส!วนพื้นที่ราบลุ!ม ตั้งอยู!
บริเวณ หมู!ที่ 1 บานสระตะเคียน และหมู!ที่ 8 บานใหม! พื้นที่จะติดกับอุทยานแห!งชาติทับลาน มีลําน้ํ า
ธรรมชาติที่ไหลผ!านคือ “ลํามาศ” ความสูงจากระดับน้ําทะเล 270 - 340 เมตร พื้นที่ปBาทั้งหมด 86,000 ไร!

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปมีความแหงแลง ประกอบดวย 3 ฤดู คือ
* ฤดูรอน เริ่มตั้งแต!เดือนกุมภาพันธ - เดือนมิถุนายน สภาพอากาศแหงแลงแต!ไม!รุนแรง
มากนัก เนื่องจากยังมีพื้นที่ปBาไมอุทยานแห!งชาติทับลาน อุณหภูมิสูงสุด 40 องศาเซลเซียส
* ฤดู ฝ น เริ่ ม ตั้ ง แต! ป ลายเดื อนมิถุน ายน - เดื อนตุ ล าคม โดยรั บ อิ ท ธิ พลมาจากลมมรสุ ม
ตะวันตกเฉียงใต เฉลี่ยน้ําฝน 1,011.82 มม./ป5
* ฤดู หนาว เริ่ม ตั้งแต!เ ดือนตุลาคม – เดื อนกุ มภาพัน ธ โดยไดรั บอิท ธิพลมาจากความกด
อากาศสูงจากประเทศจีนแผ!ปกคลุมอากาศค!อนขางหนาวเย็น อุณหภูมิต่ําสุดประมาณ 18 องศาเซลเซียส

1.4 ลักษณะของดิน
ในเขตพื้นที่ตําบลสระตะเคียน มีลักษณะดินเป1นดินร!วนปนทราย (ขอมูลอื่นวัดไม!ไดเพราะพื้นที่กวาง
สรุปไม!ได)

2. ดานการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
อาณาเขตขององคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียนมีอาณาเขตติดต!อดังนี้
* ทิศเหนือ จดตําบลเสิงสาง อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
* ทิศใต จดตําบลบานราษฎร อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมาและอําเภอตาพระยา
* ทิศตะวันออก จดตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
* ทิศตะวันตก จดตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
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รูปภาพ : แผนที่ภายในตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
มีพื้นที่ประมาณ 273 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 170,887 ไร

ในเขตพื้ น ที่ ตํ า บลสระตะเคี ย น แบ! ง เขตการปกครองออกเป1 น 15 หมู! บ าน มี ป ระชากรทั้ ง สิ้ น
11,714 คน แยกเป1นชาย 5,884 คน เป1นหญิง 5,830 คน และมีจํานวนครัวเรือน 3,280 ครัวเรือน
จํานวนครัวเรือนและประชากร จํานวน 15 หมูบาน (ป? พ.ศ. ๒๕๖4)
หมูที่
ชื่อหมูบาน
ครัวเรือน ชาย (คน) หญิง (คน)
รวม
อยูในความดูแล
๑ บานสระตะเคียน
329
660
643
1,303 นายสมภูมิ ซึมกระโทก
๒ บานหนองหิน
173
333
313
646 นายรุ!งเรือง ใหญ!กระโทก
๓ บานโคกสูง
211
405
376
781 นายพนัน สูบกระโทก
๔ บานโคกไมตาย
217
350
358
708 นายสนม นิยมญาติ
๕ บานหนองไข!น้ํา
114
215
220
435 นายทิม นิลพรมมา
๖ บานโคกวัวนอน
190
355
337
692 นายเอื้อ ละเอียดตะขบ
7 บานบุงิ้ว
257
449
465
914 นายสมนึก ชุมกระโทก
8 บานใหม!
296
468
496
964 นายเชน แซ!ลี้ (กํานันตําบล)
9 บานคลองศรีสุข
145
248
250
498 นายณรงค ลองกระโทก
10 บานสันติสุข
312
574
558
1132 นายแสง ปุราชะธัมมัง
11 บานสันตินิมิตร
303
453
458
911 นายชนก รําพรรณนิยม
12 บานหนองใหญ!
229
343
343
686 นายประเสริฐ เสริมสิริอําพร
13 บานสันติพัฒนา
158
296
323
619 นายสถาพร โยกระโทก
14 บานหวยเตยพัฒนา 169
352
318
670 นายรักแดน ญาติกระโทก
15 บานใหม!คูเมือง
177
383
372
755 นายสามชัย สามกระโทก
รวมทั้งสิ้น
3,280 5,884
5,830 11,714
*อางอิงขอมูลจากสํานักงานทะเบียนอําเภอเสิงสาง ณ เดือนพฤษภาคม 2564
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2.2 การเลือกตั้ง
เดิมองคการบริหารส!วนตํา บลสระตะเคียนไดแบ!งเขตการเลือกตั้งนายกองคการบริหารส!วนตําบล
สระตะเคียนทั้งเขตองคการบริหารส!วนตําบล เป1น 1 เขต สมาชิกสภาออกเป1น 14 เขต ดังนี้
การเลือกตั้ง

ว/ด/ป

สมาชิก อบต.
18/07/2547
นายก อบต.
สมาชิก อบต.
24/08/2551
นายก อบต.
สมาชิก อบต.
30/09/2555
นายก อบต.

จํานวน
ผูมีสิทธิ
(คน)
7,149
7,157
7,504
7,521
7,931
7,931

การใชสิทธิลงคะแนน
ผูมาใชสิทธิ
เลือกตั้ง
จํานวน รอยละ
5,196 72.68
5,202 72.68
5,547 73.92
5,554 73.84
6,085 76.72
6,085 76.72

บัตรเสีย
จํานวน
247
494
139
332
277
277

รอยละ
3.45
9.5
2.51
5.97
4.55
4.55

บัตรไมประสงคG
ลงคะแนน
จํานวน รอยละ
20 0.28
57 1.09
20 0.36
101 1.81
70 1.15
70 1.15

*อางอิง ขอมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองคGการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน

3. ประชากร
3.1 ขอมู ลเกี่ ยวกั บจํานวนประชากร (ขอมู ลเปรียบเที ยบยอนหลัง 3 - 5 ป? และการ
คาดการณGในอนาคต)
ป? (พ.ศ.)
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563

ชาย (คน)
5,880
5,905
5,881
5,873
5,894

จํานวนประชากร (แยกเพศ)
หญิง (คน)
5,767
5,792
5,815
5,831
5,841

รวม (คน)
11,647
11,692
11,696
11,704
11,735

จํานวนประชากร (แยกเพศ)
หญิง (คน)
1,297
662
3,086
782

รวม (คน)
2,612
1,380
6,252
1,459

3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร
ชวงอายุ
เด็ก (ทารก – 17 ป5)
วัยรุ!น (18 – 25 ป5)
ผูใหญ! (26 – 60 ป5)
คนชรา (60 ป5ขึ้นไป)

ชาย (คน)
1,315
718
3,166
677
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4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
ในเขตพื้ น ที่ ตํ า บลสระตะเคี ย นดานการศึ ก ษา มี ก ารจั ด การดานการศึ ก ษา โดยมี ศู น ยพั ฒ นา
เด็กเล็กขององคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน จํานวน 5 แห!ง และมีโรงเรียนในเขตตําบลสระตะเคียน
จํานวน 6 แห!ง ดังนี้
ศูนยGพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนประจําป?การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. 25๖4
ที่ตั้ง
(จํานวนนักเรียน)
ที่
ชื่อศูนยGพัฒนาเด็กเล็ก
อยูในความดูแล
หมูที่ ชาย
หญิง
รวม
1 ศพด.สันติสุข
13
26
16
42 นางโสภิณ โยกระโทก
2 ศพด.หนองใหญ!
12
12
13
25 นางธีรนุช ปลิงกระโทก
3 ศพด.สระตะเคียน-บานใหม!
8
34
25
59 นางรัฐนันท ชูขุนทด
4 ศพด.โคกสูง-บุงิ้ว
3
23
14
37 นางอัจฉริยา ชาชุมวงศ
5 ศพด.โคกไมงาม-โคกวัวนอน
6
14
16
30 นางสาวกิฬาวะตี วรรณเสถียร
รวม
109
84
193
โรงเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
จํานวนนักเรียน
ประถมศึกษา

อนุบาล

มัธยมศึกษา

ชื่อโรงเรียน

อนุบาล 1

อนุบาล 2

อนุบาล 3

ประถมศึกษาป?ท1ี่

ประถมศึกษาป?ท2ี่

ประถมศึกษาป?ท3ี่

ประถมศึกษาป?ท4ี่

ประถมศึกษาป?ท5ี่

ประถมศึกษาป?ท6ี่

มัธยมศึกษาป?ที่ 1

มัธยมศึกษาป?ที่ 2

มัธยมศึกษาป?ที่ 3

รวม

1. โรงเรียนบานโคกไมงาม
2. โรงเรียนบานหนองใหญ!พัฒนา
3. โรงเรียนบานสระตะเคียน
4. โรงเรียนบานหนองหิน
5. โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค
6. โรงเรียนบานสันติสุข

1
-

10
11
31
6
10
24

15
10
31
10
15
36

15
15
26
13
8
23

12
17
33
16
17
27

7
16
36
7
17
28

12
12
33
4
19
26

14
19
23
6
15
27

21
18
24
9
14
37

13
19
11
50

19 14
11 6
12 14
29 24

106
118
283
108
152
331

4.2 สาธารณสุข
ในเขตพื้นที่ตําบลสระตะเคียน มีโรงพยาบาลส!งเสริมสุขภาพตําบล และสถานพยาบาลเอกชน ดังนี้
 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 2 แหง ดังนี้
แห!งที่ 1 โรงพยาบาลส!งเสริมสุขภาพตําบลโคกไมตาย ที่ตั้ง หมู!ที่ 4
แห!งที่ 2 โรงพยาบาลส!งเสริมสุขภาพตําบลสันติสุข ที่ตั้ง หมู!ที่ 10
 สถานพยาบาลเอกชน จํานวน 3 แหง
แห!งที่ 1 ที่ตั้งหมู!ที่ 1 บานสระตะเคียน
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4.3 อาชญากรรม
ในเขตพื้นที่ตําบลสระตะเคียนไม!มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต!มีเหตุการณลักขโมยทรัพยสินประชาชน
และทําลายทรัพยสินของราชการ ซึ่งองคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียนก็ไดดําเนินการป[องกันการเกิดเหตุ
ดังกล!าว จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบว!า ส!วนมากครัวเรือนมีการป[องกันอุบัติภัยอย!างถูกวิธี มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปJญหาคือจากขอมูลที่สํารวจพบว!ามีการป[องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการ
แกปJ ญ หาขององคการบริ ห ารส! ว นสระตะเคี ย นนั้ น ไดติ ด ตั้ ง กลองวงจรป\ ด เรี ย บรอยแลว รวมทั้ ง ได
ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช!วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
แต!ปJญหาที่พบเป1นประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุ!มวัยรุ!นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ
เป1นปJญหาที่ชุมชนไดรับผลกระทบเป1นอย!างมาก การแกไขปJญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลาน
ของตน ประชาสั มพั น ธใหทราบถึ งผลกระทบ ผลเสี ย หาย และโทษที่ ไดรั บ จากการเกิ ด เหตุ ทะเลาะวิ ว าท
การขอความร! ว มมื อไปยั งผู นํ า การขอกํ า ลั งจาก ตํ า รวจ ผู นํ า อปพร. เพื่ อระงั บ เหตุ ไม! ใหเกิ ด ความรุ! น แรง
แต! จ ะไม! ใ หเกิ ด ขึ้ น เลยยั ง เป1 น ปJ ญ หา ที่ ปJ จ จุ บั น ไม! ส ามารถที่ จ ะแกไขได ทั้ ง ที่ มี ก ารร! ว มมื อ กั น หลายฝB า ย
เป1นเรื่องที่ทางองคการบริหารส!วนตําบลจะตองหาวิธีที่จะแกไขปJญหาใหกับประชาชนต!อไปตามอํานาจหนาที่
ที่สามารถดําเนินการได

4.4 ยาเสพติด
ปJ ญ หายาเสพติ ด ในเขตพื้ น ที่ ตํ า บลสระตะเคี ย นจากการที่ ท างสถานี ตํ า รวจภู ธ รอํ า เภอเสิ ง สาง
ไดแจงใหกั บ องคการบริ ห ารส! ว นตํ า บลสระตะเคี ย นทราบนั้ น พบว! าในเขตองคการบริ ห ารส! ว นตํ า บลสระ
ตะเคียนมีผูที่ติดยาเสพติดแต!เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว!านอยและยังไม!พบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากว!าไดรับ
ความร!วมมือกับทางผูนํา ประชาชน หน!วยงานขององคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียนที่ช!วยสอดส!องดูแลอยู!
เป1นประจําการแกไขปJญหาขององคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียนสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่
เท!านั้น เช!น การณรงค การประชาสัมพันธ การแจงเบาะแส การฝ]กอบรมใหความรู ถานอกเหนือจากอํานาจ
หนาที่ก็เป1นเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแต!กรณี ทั้งนี้ องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียนก็ไดใหความ
ร!วมมือมาโดยตลอด

4.5 การสังคมสงเคราะหG
องคการบริ ห ารส! ว นตํ า บลสระตะเคี ย น ไดจ! า ยเงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู สู ง อายุ ผู พิ ก ารและผู ปB ว ยเอดส
ตามโครงการสรางหลั กประกัน รายไดใหแก! ผู สูงอายุ ตามนโยบายของรั ฐ บาลและตามระเบีย บหลั กเกณฑ
ที่เกี่ยวของและดําเนินงานสังคมสงเคราะหดังนี้
ประเภท
ผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพ (ราย)
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
1,484 ราย
เบี้ยยังชีพผูพิการ
345 ราย
เบี้ยยังชีพผูปBวยเอดส
18 ราย
*ดําเนินการจ!ายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปBวยเอดส
*รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
*ประสานการทําบัตรผูพิการ
*ดําเนินการโครงการฝ]กอบรมทักษะอาชีพใหกับประชาชนทั่วไป
*ดําเนินโครงการสงเคราะหครอบครัวผูยากไร
*ดําเนินโครงการสรางและซ!อมที่อยู!อาศัยใหกับผูยากไร รายไดนอย ผูดอยโอกาสไรที่พึ่ง
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
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*ประสานการใหความช!วยเหลือของจังหวัด อําเภอ หน!วยงานต!างๆ ที่ใหการสนับสนุน
*รับลงทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการ รายใหม! และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
*ดําเนินการเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชน
*ดําเนินการเกี่ยวกับสตรีตําบลสระตะเคียน
*ดําเนินการเกี่ยวกับงานติดตามผูตองขัง

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนสง (ทางบก, ทางน้ํา, ทางราง ฯลฯ)
ดังนี้

ในเขตพื้นที่ตําบลสระตะเคียน มีเสนทางการคมนาคมใชในการเดินทางทางบกประกอบดวยถนนต!างๆ

 ทางหลวงแผ!นดินหมายเลข 2356 (ตอนเสิงสาง – โคกนอยโนนสมบูรณ) ระหว!าง กม.3+075
– กม.9+026 ระยะทาง 5.951 กม. ** หมายเหตุ ไดมาโดยการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ทางแผ!นดินหมายเลข 2356 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23560101 (ตอนโคกไมตาย –
โคกสูง) ระหว!าง กม 0+000 – กม.4+275 ระยะทาง 4,275 กม.
**หมายเหตุ รับมอบจาก รพช.จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2533 อยู!ในเขตปBาสงวน
แห!งชาติ ไดรับอนุญาตตามหนังสือกรมปBาไมที่ กษ 0705 (3)/1041 ลว. 15 มกราคม 2528
 ทางแผ!นดินหมายเลข 2356 ตอนทางแยกเขาสระตะเคียน ระหว!าง กม+0+000 – กม.
2+667 ระยะทาง 2.667 กม.
** หมายเหตุ รับมอบจาก รพช. จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2533 และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
* ถนนภายในหมู!บาน
* ถนนดินลูกรัง หรือหินคลุก
* ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
* ถนนลาดยาง

5.2 การไฟฟPา
ในเขตพื้ น ที่ ตํ า บลสระตะเคี ย น มี การขยายเขตไฟฟ[ า ปJ จ จุ บั น มี ไ ฟฟ[ าใชทุ กครั ว เรื อน แต! ยั งมี บ าง
ครัวเรือนที่อยู!ไกลจากแหล!งชุมชนจะไม!มีไฟฟ[าใช เนื่องจากการขยายเขตไฟฟ[ายังไม!ทั่วถึง และยังขาดไฟฟ[า
เพื่ อการเกษตร และตองดู ส ถานะทางการคลั งขององคการบริ ห ารส! ว นตํ า บลดวย เช! น เดี ย วกั บ ถนน ทั้ ง นี้
องคการบริหารส!วนตําบลก็ไดตั้งงบประมาณในส!วนนี้ไวแลว

5.3 การประปา
ในเขตพื้ น ที่ตํ าบลสระตะเคี ยน ในส!ว นการประปาขององคการบริ ห ารส!ว นตํา บลสระตะเคีย นไม! มี
กิจการประปาแต!ละหมู!บานไดบริหารจัดการเอง และทุกหมู!บานสามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน
คิดเป1น ๑๐๐% แต!จะมีปJญหาในป5ที่ผ!านมามีบางหมู!บานที่เกิดปJญหาภัยแลง ซึ่งทางองคการบริหารส!วนตําบล
สระตะเคียนไดแกไขปJญหาโดยการบริการแจกจ!ายน้ําในหมู!บาน สามารถบรรเทาและแกไขปJญหาใหประชาชน
ไดบางองคการบริ ห ารส! ว นตํ า บลก็ ไ ดนํ า โครงการเกี่ ย วกั บ พั ฒ นาแหล! ง น้ํ า บรรจุ ใ นแผนพั ฒ นาทองถิ่ น
เพื่อที่จะพิจารณาดําเนินการในป5ต!อไป เมื่อมีงบประมาณและความจําเป1นก็สามารถดําเนินโครงการไดต!อเนื่อง
เพื่อตอบสนองต!อความตองการของประชาชนต!อไป แหล!งน้ําดิบที่ใชผลิตน้ําประปาไดจากแหล!งน้ําผิวดิน
ลําคลองต!างๆ สระน้ําสาธารณะของหมู!บาน อ!างเก็บน้ําหวยเตยเป1นตน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
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5.4 โทรศัพทG
ในเขตพื้ น ที่ ตํ า บลสระตะเคี ย น ไม! มี ตู โทรศั พ ทสาธารณะในทุ ก หมู! บ าน ประชาชนส! ว นใหญ! มี
โทรศัพทเคลื่อนที่ทุกครัวเรือน

5.5 ระบบโลจิสติกสG (Logistics) หรือการขนสง
ในเขตพื้นที่ตําบลสระตะเคียน มีที่ทําการไปรษณียอําเภอเสิงสาง ตูรับเรื่องราวรองทุกขหอกระจาย
ข!าว/เสียงตามสายประจําหมู!บาน หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ ศูนยการเรียนรูตําบลสระตะเคียน มีบริการใช
อินเตอรเน็ตฟรีที่องคการบริหารส!วนตําบล และนอกจากนี้องคการบริหารส!วนตําบลยังมีวัสดุ ครุภัณฑในการ
ปฏิบัติหนาที่ แต!ก็มีบางรายการที่ยังขาดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม!เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑต!างๆ นั้นมีไว
สํา หรั บ การปฏิ บัติ หนาที่ของเจาหนาที่องคการบริห ารส! วนตํ าบลสระตะเคี ยนในการดํ าเนิน ภารกิจ บริการ
สาธารณะเพื่ อ ประโยชนของประชาชนเท! า นั้ น แต! ห ากประชาชนเดื อ ดรอน หรื อ หน! ว ยงานอื่ น เดื อ ดรอน
ก็สามารถมายืมใชได

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ในเขตพื้นที่ตําบลสระตะเคียนประชาชนส!วนใหญ!ประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม เช!น ทําไร! ทํานาป5นาปJ ง การทํ า สวนยางพารา และสวนผสมผลไม ประชาชนนอกเหนื อ จากประกอบอาชี พ เกษตรกรรม
ยังมี รับจาง คาขาย และบริการต!างๆ

6.2 การประมง
ในเขตพื้นที่ตําบลสระตะเคียน ไม!มีการประมง เป1นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภคในครัวเรือน
ตามฤดูกาลเท!านั้น

6.3 การปศุสัตวG
ในเขตพื้นที่ตําบลสระตะเคียน เป1นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป1นอาชีพหลักและ
อาชีพเสริม เช!น การเลี้ยงไก! เป1ด โค สุกร กระบือ เพื่อจําหน!ายและบริโภคเองในครัวเรือน

6.4 การบริการ
ในเขตพื้นที่ตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา มีการบริการดังนี้
1. ปJeมน้ํามัน (รวมปJeมหลอด)
จํานวน
8
แห!ง
3. โรงสีขาว
จํานวน
4
แห!ง
5. ลานมัน
จํานวน
5
แห!ง
6. โรงงานอุตสาหกรรม (แป[งมัน) จํานวน
1
แห!ง
7. บานเช!า
จํานวน
3
แห!ง

6.5 การทองเที่ยว
ในเขตพื้ น ที่ตํ า บลสระตะเคี ย น ไม! มีแหล! งท! องเที่ ย ว แต! ไดส! งเสริ มการท!องเที่ ย วใหเกิด ขึ้ น ในพื้ น ที่
เช!น อ!างเก็บน้ําหวยเตย ศึกษาเรียนรูที่ปBาดงดานจากพืชพันธที่ไดปลูกเพิ่มขึ้นทุกป5 การจัดงานประเพณีต!างๆ
และส!งเสริมกิจกรรมของวัด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
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6.6 อุตสาหกรรม
ในเขตพื้ น ที่ ตํ า บลสระตะเคี ย น มี โ รงงานอุ ต สาหกรรม(แป[ ง มั น ) ตั้ ง อยู! ใ นพื้ น ที่ หมู! ที่ 4 ตํ า บล
สระตะเคียน และมีลานมันอีกดวย

6.7 การพาณิชยGและกลุมอาชีพ
ในเขตพื้นที่ตําบลสระตะเคียน มีกลุ!มอาชีพโครงการเศรษฐกิจชุมชน ดังนี้
*กลุ!มแม!บานเกษตรกรเย็บจักรอุตสาหกรรม บานบุงิ้ว หมู!ที่ 7
*กลุ!มเลี้ยงหมู บานหนองไข!น้ํา หมู!ที่ 5
*กลุ!มเย็บผาป\ดจมูก บานโคกวัวนอน หมู!ที่ 6
*กลุ!มเพาะเห็ดนางฟ[า หมู!ที่ 2
*กลุ!มเลี้ยงเป1ดไข! หมู!ที่ 5
*กลุ!มเลี้ยงสุกร หมู!ที่ 1
*กลุ!มเย็บผา หมู!ที่ 5
*กลุ!มเลี้ยงสุกร หมู!ที่ 1 (นางสังวาลย)
*กลุ!มเลี้ยงไก!พื้นบาน หมู!ที่ 4
*กลุ!มเลี้ยงหมู หมู!ที่ 8
*กลุ!มเพาะเห็ดนางฟ[า หมู!ที่ 7

6.8 แรงงาน
การใชแรงงานในเขตพื้นที่ตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา มีดังนี้
*แรงงานส!วนใหญ!มีความรูระดับมัธยมศึกษาหรือต่ํากว!า
*แรงงานต!า งดาวที่ เป1 น สั ญชาติล าว และกั มพู ชา ส!ว นใหญ! แรงงาน 2 สั ญ ชาติ จ ะทํ า งานเกี่ย วกั บ
กิจกรรม การก!อสราง เกษตร และปศุสัตว และผูรับใชในบาน
*แรงงานในพื้นที่ส!วนใหญ!จะเนนการทําเกษตรกรรม เนื่องจากบริบทของพื้นที่ยังเป1นพื้นที่ชนบท

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ในเขตพื้นที่ตําบลสระตะเคียนส!วนใหญ!นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีการทําบุญตามพระพุทธศาสนาใน
เดือนต!างๆ ที่สืบสานต!อเนื่องกันมา มีความเป1นอยู!แบบเครือญาติ ผูกพันและพึ่งพาอาศัยกัน ใหความเคารพ
นับถือพระสงฆ ผูอาวุโส และผูนําชุมชน โดยมีสถาบันทางศาสนา จํานวน 13 แห!ง ดังนี้
*แห!งที่ 1
วัดสระตะเคียน
ที่ตั้ง หมู!ที่ 1
*แห!งที่ 2
วัดหนองหิน
ที่ตั้ง หมู!ที่ 2
*แห!งที่ 3
วัดโคกสูง – บุงิ้ว
ที่ตั้ง หมู!ที่ 3
*แห!งที่ 4
วัดโคกไมตาย
ที่ตั้ง หมู!ที่ 4
*แห!งที่ 5
วัดโคกวัวนอน
ที่ตั้ง หมู!ที่ 6
*แห!งที่ 6
วัดใหม!สามัคคีธรรม
ที่ตั้ง หมู!ที่ 8
*แห!งที่ 7
วัดคลองศรีสุข
ที่ตั้ง หมู!ที่ 9
*แห!งที่ 8
วัดสันติสุข
ที่ตั้ง หมู!ที่ 10
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
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*แห!งที่ 9
*แห!งที่ 10
*แห!งที่ 11
*แห!งที่ 12
*แห!งที่ 13

วัดบานหนองใหญ!
วัดสระตะเคียนวนาราม (ธ)
วัดปBาประชาศรัทธาธรรม (ธ)
วัดปBาหนองหิน – หนองไข!น้ํา (ธ)
วัดปBาหวยเตยธรรมาราม (ธ)

ที่ตั้ง
ที่ตั้ง
ที่ตั้ง
ที่ตั้ง
ที่ตั้ง

หมู!ที่ 12
หมู!ที่ 6
หมู!ที่ 7
หมู!ที่ 2
หมู!ที่ 14

7.2 ประเพณีและงานประจําป?
ในเขตพื้นที่องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียนถือไดว!ามีสําคัญและมีความผูกพันอยู!กับสังคมและ
สิ่งแวดลอมของวิถีชีวิตตั่งแต!เกิดมาในสถาบันเล็กๆ คือ ครอบครัว ถือว!าเป1นสถาบันแรกเริ่มที่ทุกคนตองรู
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย และคติความเชื่อต!างๆ ที่บรรพบุรุษไดใหเรียนรูอบรมสั่งสอน
สื บ ต! อ กั น มา ดั ง นั้ น ประเพณี แ ละงานประจํ า ป5 จึ ง เป1 น บรรทั ด ฐานเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามความคิ ด
ความเชื่ อปฏิ บั ติ เ พื่ อ ความเจริ ญ แห! งตนและสั ง คม สั งคมเมื่ อ เกิ ด ปJ ญ หาขึ้ น มามนุ ษ ยก็ พ ยายามหาวิ ธี ก าร
แกปJญหา แนวปฏิบัติการแกปJญหาทางธรรมชาติของคนในสมัยก!อนๆ มักอาศัยความเชื่อ เช!น แม!พระธรณี
แม!พระคงคาไดใหที่อยู!อาศัย ใหความสมบูรณแก!ไร!นา ใหไดอาบไดกิน ประเพณีและงานประจําป5ที่ชาวตําบล
สระตะเคียนไดสืบทอดและปฏิบัติกันมา ไดแก! ประเพณีสงกรานต ประเพณีแห!เทียนเขาพรรษา ประเพณี
บุญออกพรรษา บุญทอดกฐิน/ทอดผาปBา สดุดีวีรกรรมทาวสุรนารี

7.3 ภูมิปXญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ในเขตพื้ น ที่ อ งคการบริ ห ารส! ว นตํ า บลสระตะเคี ย น มี วิ ถี ชี วิ ต ส! ว นใหญ! เ ป1 น ไทยโคราชบานเอ็ ง
และชาวอี สานมี ความผู กพัน กับ ความเชื่ อในเรื่ องสิ่งศั กดิ์ สิทธิ์ เพื่ อความเป1 น สิริ มงคลแก!ชี วิ ตและครอบครั ว
หลายๆ เรื่องเป1นกุศโลบายในการสรางความสามัคคีในหมู!คณะบางเรื่องก็เพื่อความสบายใจ ปลอดโปร!ง
คลายกังวล และในยุคนี้หลายๆ พิธีกรรม ก็ยังคงรักษาสืบเนื่องกันมามิไดขาด ภูมิปJญญาทองถิ่นที่ราษฎรตําบล
สระตะเคียนยังคงมีความเชื่ออยู! เช!น ความเชื่อเรื่องฤกษงามยามดี, ความเชื่อเรื่องการเพาะปลูกขาว เป1นตน
ส!วนภาษาถิ่นราษฎรส!วนใหญ!จะใชภาษาอีสาน (ภาษาลาว) และภาษาไทยโคราช ในการติดต!อสื่อสาร

7.4 OTOP สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
ในเขตพื้นที่องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน ไดมีสินคาพื้นเมืองและของฝากส!วนใหญ!จะเป1น
ผลิ ต ภั ณฑจากรั ง ไหม ไมกวาดทางมะพราว อุ ป กรณจั กสานต! า งๆ จากปราชญชาวบาน กลวยเบรกแตก
กลวยฉาบหวาน เค็ม ที่นิยมทําขายกันในพื้นที่

8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้ํา
ในเขตพื้นที่ตําบลสระตะเคียนมีแหล!งน้ําดังนี้
จํานวน 2 แห!ง
*อ!างเก็บน้ํา
*คลองน้ํา
จํานวน 15 แห!ง
*สระน้ํา
จํานวน 31 แห!ง
*บ!อโยกบาดาล
จํานวน 71 แห!ง
*ระบบประปาหมู!บาน ครอบคลุม ทั้ง 15 หมู!บาน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
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8.2 ป\าไม
ในเขตพื้นที่ตําบลสระตะเคียนมีปBาดงดาน หมู!ที่ 1

8.3 ภูเขา
ในเขตพื้นที่ตําบลสระตะเคียน (ไม!มีภูเขา)

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญขององคGกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตพื้นที่ตําบลสระตะเคียนมีแหล!งทรัพยากรธรรมชาติเหมาะสําหรับเพาะปลูก ที่อยู!อาศัย รานคา
สถานประกอบการตามลํ า ดั บ และมี พื้ น ที่ บ างส! ว นเป1 น พื้ น ที่ ส าธารณะ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ก็ ไ ดแก!
ดิน น้ํา ตนไม อากาศ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
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สวนที่ 2
ยุทธศาสตรGการพัฒนาองคGกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ความสัมพันธGระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตรGชาติ 20 ป? (พ.ศ. 2561 – 2580)
โดยที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห! ง ราชอาณาจั ก รไทย มาตรา ๖๕ กํ า หนดใหรั ฐ พึ ง จั ด ใหมี ยุ ท ธศาสตรชาติ
เป1นเป[าหมายการพัฒนาประเทศอย!างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเป1นกรอบในการจัดทําแผนต!างๆ
ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเป1นพลังผลักดันร!วมกันไปสู!เป[าหมายดังกล!าว โดยใหเป1นไปตาม
ที่ กํา หนดในกฎหมายว! า ดวยการจั ด ทํ า ยุ ทธศาสตรชาติ และต! อมาไดมี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ การจั ด ทํ า
ยุ ท ธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี ผ ลบั ง คั บ ใชเมื่ อ วั น ที่ ๑ สิ ง หาคม ๒๕๖๐ โดยกํ า หนดใหมี ก ารแต! ง ตั้ ง
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทําร!างยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิธีการการมีส!วนร!วม
ของประชาชนในการจัดทําร!างยุทธศาสตรชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ ง
กําหนดมาตรการส!งเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกภาคส!วนดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
เพื่อใหเป1นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํา ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
ยุ ท ธศาสตรชาติ ไ ดแต! ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตรชาติ ด านต! า งๆ รวม ๖ คณะอั น ประกอบดวย
คณะกรรมการจั ด ทํ า ยุ ทธศาสตรชาติ ด านความมั่ น คง คณะกรรมการจั ด ทํ า ยุ ทธศาสตรชาติ ด านการสราง
ความสามารถในการแข!งขั น คณะกรรมการจัด ทํา ยุ ทธศาสตรชาติด านการพัฒ นาและเสริ มสรางศักยภาพ
ทรั พยากรมนุ ษย คณะกรรมการจัด ทํ า ยุทธศาสตรชาติด านการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
คณะกรรมการจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตรชาติ ด านการสรางการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป1 น มิ ต รต! อ สิ่ ง แวดลอม
และคณะกรรมการจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตรชาติ ด านการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
เพื่อรับ ผิดชอบในการดํา เนิน การจั ดทํา ร!า งยุทธศาสตรชาติ ใหเป1น ไปตามหลั กเกณฑ วิ ธีการ และเงื่ อนไขที่
กํ า หนด ตลอดจนไดจั ด ใหมี การรั บ ฟJ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนและหน! ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วของอย! า ง
กวางขวางเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําร!างยุทธศาสตรชาติตามที่กฎหมายกําหนดแลว
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป5 (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป1น ยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห!งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสู!การปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป1นประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ภายในช!วงเวลาดังกล!าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
สถานการณG แนวโนม วิสัยทัศนG และเปPาหมายในการพัฒนาประเทศ
๑. บทนํา
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต!แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ ฉบับที่ ๑ เป1นตนมาไดส!งผล
ใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไดรับการยกระดับเป1นประเทศในกลุ!มบน
ของกลุ!มประเทศระดับรายไดปานกลาง ในดานสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส!งผลใหประเทศ
ไทยหลุ ด พนจากการเป1 น ประเทศยากจน และในดานสิ่ งแวดลอมที่ป ระเทศไทยมี ขอไดเปรี ย บในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อย!างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายต!อการพัฒนาที่สําคัญ อาทิอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในป5 ๒๕๖๐ ที่รอยละ ๓.๙ ถือว!าอยู!ในระดับต่ํากว!าศักยภาพ เมื่อเทียบกับรอยละ ๖.๐ ต!อป5ใน
ช!วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ!านมาโดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
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สถานการณเศรษฐกิจโลกที่ยังไม!ฟijนตัวไดเต็มที่โครงสรางเศรษฐกิจไทยที่ยังไม!สามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
ไดอย!างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ํา ขาดการนําเทคโนโลยีเขา
มาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปJญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม!สอดคลอง
กับความตองการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ
นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช!วงวัยยังคงเป1นปJจจัยทาทายสําคัญต!อการ
พัฒนาประเทศ แมว!าการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสรางพื้นฐานต!างๆ
และการคุมครองทางสังคมอื่นๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต!ยังคงมีปJญหาเรื่องคุณภาพ
การใหบริ ก ารที่ มี ม าตรฐานแตกต! า งกั น ระหว! า งพื้ น ที่ ซึ่ ง เป1 น หนึ่ ง ในสาเหตุ ห ลั ก ที่ ทํ า ใหประเทศไทย
ยังคงมีปJญหาความเหลื่อมล้ําในหลายมิติ ขณะที่ปJญหาดานความยากจนยังคงเป1นประเด็นทาทายในการ
ยกระดับการพัฒนาประเทศใหประชาชนมีรายไดสูงขึ้นและแกปJญหาความเหลื่อมล้ําอย!างยั่งยืน ขณะเดียวกัน
การวางกลยุทธระยะยาวในการฟijนฟู การใช และการรักษาทรัพยากรอย!างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศ
ที่ ผ! า นมายั ง ขาดความชั ด เจน ส! ง ผลใหทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดลอมของประเทศยั ง มี ปJ ญ หา
การใชอย!างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย!างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ปJญหาดังกล!าวขางตนมีสาเหตุส!วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนา
ประเทศขาดความต! อ เนื่ อ งและคว ามยื ด หยุ! น ในการตอบส นองต! อ คว ามตองการแล ะปJ ญ หา
ของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ตองเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็ง ลด
ความขัดแยงทางความคิดและอุดมการณที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ําความไม!เสมอภาคการขาดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติ ธรรม และปJญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส! งเสริมคนในชาติ
ใหยึดมั่นสถาบันหลักเป1นศูนยรวมจิตใจใหเกิดความรักและความสามัคคี
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่มีสัดส!วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่
ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย!างต!อเนื่องจะเป1นปJจจัยเสี่ยงสําคัญที่จะทําใหการพัฒนาประเทศในมิติ
ต!างๆ มีความทาทายมากขึ้น ทั้งในส!วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อ
ดูแลผูสูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทาง
สังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย!างยั่งยืนซึ่งจะเป1นประเด็นทาทายต!อการขับเคลื่อนประเทศไปสู!
การเป1นประเทศพัฒนาแลว
๒. ปXจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ
แมว! า ประเทศไทยจะมี ตํ า แหน! ง ที่ ตั้ ง ที่ ส ามารถเป1 น ศู น ยกลางในการเชื่ อ มโยงในภู มิ ภ าคและ
เป1นประตูสู!เอเชีย แต!การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบานหลายประเทศ ทําใหปJญหาดานเขตแดนกับ
ประเทศเพื่อนบานยังคงเป1นความทาทายดานความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ประเทศไทยยังคงตองให
ความสําคัญกับปJญหาดานความมั่นคงอื่นๆ ที่มีความซับซอน ละเอียดอ!อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ
ที่อาจเป1นประเด็นทาทายต!อการสรางบรรยากาศความไววางใจระหว!างรัฐกับประชาชนและระหว!างประชาชน
กับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสรางความสามัคคีของคนในชาติที่จะนําไปสู!การแกปJญหาความขัดแยงระหว!างกลุ!ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต!างกันอย!างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่ม
บทบาทของประเทศมหาอํานาจ ที่อาจก!อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู!ระบบหลายขั้วอํานาจ หรือเกิดการยายขั้ว
อํานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส!งผลกระทบต!อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องคกรที่
ไม!ใช!รัฐ อาทิ องคการระหว!างประเทศ และบรรษัทขามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกําหนดกฎ ระเบียบ
ทิศทางความสัมพันธและมาตรฐานสากลต!างๆ ทั้งในดานความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ!ม
เศรษฐกิ จ และการเป\ ด เสรีในภู มิภ าคที่ นําไปสู!ความเชื่ อมโยงในทุกระบบ อาจก! อใหเกิ ด ความเสี่ย งดาน
อาชญากรรมขามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปJญหายาเสพติด การคามนุษย และการลักลอบเขาเมือง
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
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ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดรับการ
พัฒนาอย!างกาวกระโดดจะก!อใหเกิดนวัตกรรมอย!างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปJญญาประดิษฐ อินเทอรเน็ตใน
ทุกสิ่ง การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ! หุ!นยนตและโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม! และเทคโนโลยีทางการ
เงิน ซึ่งตัวอย!างแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอย!างกาวกระโดดเหล!านี้ คาดว!าจะเป1นปJจจัยสนับสนุนหลักที่ช!วย
ทําใหเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมที่จะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็งขึ้น แนวโนมสําคัญที่จําเป1นตอง
มีการติดตามอย!างใกลชิด อาทิการรวมกลุ!มทางการคาและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การ
แข!งขันที่คาดว!าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสรางความหลากหลายของสินคาและบริการที่ตอบโจทย
รูปแบบชีวิตใหม!ๆ
นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว!าจะเขาสู!การเป1นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป5 ๒๕๗๔ จะก!อใหเกิด
โอกาสใหม!ๆ ในการตอบสนองความตองการของกลุ!มผูบริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส!วนเพิ่มขึ้นอย!างต!อเนื่อง
รวมทั้งการคาดการณว!าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศ
ไทยจะมีช!วงอายุที่แตกต!างกันและจะมีกลุ!มคนช!วงอายุใหม!ๆ เพิ่มขึ้นซึ่งจะส!งผลต!อทัศนคติและพฤติกรรม
ที่แตกต!างกัน ดังนั้น การเตรียมความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพและการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาใชในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป1นความทาทายสําคัญในระยะต!อไป
ในขณะเดียวกัน โครงสรางประชากรที่เขาสู!สังคมสูงวัย อาจทําใหเกิดความตองการแรงงานต!างชาติ
เพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจํานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปJจจัยดานการเป\ดเสรีในภูมิภาคและความกาวหนา
ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส!งในภูมิภาคจะทําใหการเคลื่อนยายแรงงานและการยายถิ่นมีความสะดวก
มากขึ้น และเป1นปJจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดการเคลื่อนยายประชากรเขาออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะใน
กลุ!มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโนมในการเคลื่อนยายไปเรียนหรือทํางานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้
การยายถิ่นส!วนใหญ!มีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป1นไปไดที่ประเทศไทยจะ
ยังคงเป1 นประเทศผูรั บของประชากรจากประเทศเพื่อนบานขณะที่ป ระชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทั กษะ
อาจมีแรงจูงใจในการยายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว!า อาจทําใหการแย!งชิงแรงงานมีความ
รุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทําใหเกิดความเสี่ยงต!อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบท
สังคมไทย
นอกจากนี้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว!าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้ง ในเชิง
ความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กวางขวางมากขึ้น ซึ่งจะสรางความเสียหายต!อชีวิตและทรัพยสิน ระบบ
โครงสรางพื้นฐานที่จําเป1น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธต!อเนื่องกับความมั่นคงดานอาหารและ
น้ําขณะที่ระบบนิเวศต!างๆมีแนวโนมเสื่อมโทรมลง และมีความเป1นไปไดค!อนขางสูงในการสูญเสียความสามารถ
ในการรองรับความตองการของมนุษยไดอย!างมีประสิทธิภาพอย!างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต!างๆ ดังกล!าวที่แต!ละประเทศ
จะตองเผชิญจะมีความแตกต!างกัน ทําใหการเป1นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอย!างบูรณาการจะไดรับความสําคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่ม
มากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงานและอาหารมี
แนวโนมที่จะมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและขอตกลงดานสิ่งแวดลอมจะมีความเขมขนและเขมงวดขึ้น
โดยกรอบการพัฒนาตามขอตกลงระหว!างประเทศต!างๆ ที่สําคัญ เช!น เป[าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึก
ความตกลงปารีสจะไดรับการนําไปปฏิบัติอย!างจริงจังมากยิ่งขึ้น
แนวโนมเหล!านี้จะก!อใหเกิดความทาทายต!อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส!วนของการจางงาน
และอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม!ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงดาน
อื่นๆ ที่ซับซอนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร รูปแบบการก!อสงครามที่ใชเทคโนโลยีเป1นเครื่องมือ การเคลื่อนยาย
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
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อย!างเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลข!าวสาร องคความรู เทคโนโลยีและสินคาและบริการ การปรับตัว
ต!อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณไดยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม!
ที่จะส!งผลใหการเฝ[าระวังดานการสาธารณสุขในประเทศมีความสําคัญมากขึ้น อาจนําไปสู!ปJญหาความเหลื่อม
ล้ําที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได หากไม!มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป[องกันและรองรับผลกระทบต!างๆ
ที่คาดว!าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แบบพลิ ก ผั น ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น อย! า งรวดเร็ ว โดยเฉพาะอย! า งยิ่ งหากการเขาถึ งเทคโนโลยี โครงสรางพื้ น ฐาน
และองคความรู สมั ย ใหม! มี ร ะดั บ ความแตกต! า งกั น ระหว! า งกลุ! ม ประชากรต! า งๆโดยการเปลี่ ย นแปลงทาง
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมดั ง กล! า วจะส! ง ผลต! อ ทั้ ง การจางงานและอาชี พ ที่ จ ะมี รู ป แบบและลั ก ษณะงาน
ที่เปลี่ยนไป มีความตองการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานใน
ปJจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนดวยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ตองการทักษะระดับต่ํา ก!อใหเกิด
ความเสี่ ย งต! อ ความมั่ น คงและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนที่ ป รั บ ตั ว ไม! ทั น หรื อ ขาดความรู และทั ก ษะ
ที่ ทั น กั บ ยุ ค สมั ย ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปกระแสโลกาภิ วั ต นที่ จ ะทํ า ใหเกิ ด การพั ฒ นาขยายความเป1 น เมื อ ง
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย!างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งปJจจัยทั้งหมดดังกล!าวจะส!งผลใหปJญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําของประเทศมีความซับซอน
มากยิ่งขึ้น
จากปJจ จั ยและแนวโนมที่ คาดว! า จะส! งผลต!อการขั บเคลื่อนการพั ฒนาประเทศในมิ ติต! า งๆ ขางตน
เห็นไดว!าบริบทและสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงอย!างรวดเร็ว
มีพลวัตสูง และมีความซับซอนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส!งผลต!ออนาคตการพัฒนาประเทศอย!างมาก ดังนั้น
การพัฒนาประเทศจึงจําเป1นตองมียุทธศาสตรการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกดานการพัฒนาที่เกี่ยวของ
มีความร!วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส!วนต!างๆ ในรูปแบบของหุนส!วนการพัฒนาที่เป1นการดําเนินงาน
อย!างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจําเป1นตองมี
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ มีความรู สมรรถนะและทักษะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงต!างๆ สามารถรูเท!า
ทันและปรับตัวใหสามารถดําเนินชีวิตไดอย!างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สรางรายได ท!ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑและกติกาใหม!ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย!างรวดเร็ว
ซึ่งจําเป1นตองมีการพัฒนาระบบและปJจจัยส!งเสริมต!างๆ ที่เกี่ยวของไปพรอมกัน ทั้งในส!วนของระบบการเรียน
การสอน และการพัฒนาทักษะฝ5มือที่สอดคลองกันกับการพัฒนาของคนในแต!ละช!วงวัย ระบบบริการสาธารณะ
โครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการใหความสําคัญกับการส!งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหประเทศไทย
สามารถยกระดับเป1นเจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมกาวทันโลก จากการต!อยอดการพัฒนาบนพื้นฐาน
นโยบายไทยแลนด ๔.๐ ส!งผลใหเกิดการสรางห!วงโซ!มูลค!าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร
และภาคบริการ กระจายผลประโยชนจากการพัฒนา ลดปJญหาความเหลื่อมล้ํา และนําไปสู!การเสริมสราง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส!วน
นอกจากนี้ ประเทศไทยตองใหความสําคัญกับการสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงานและอาหาร
การรักษาไวซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส!งเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความ
เป1นเมืองที่เติบโตอย!างต!อเนื่องที่เป1นมิตรต!อสิ่งแวดลอม พรอมกับการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ
ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชพื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส กฎหมาย
ระบบภาษีตองมีกลยุทธการพัฒนาที่สามารถอํานวยความสะดวกและส!งเสริมใหประเทศมีศักยภาพการแข!งขัน
ที่สูงขึ้น และสามารถใชจุดแข็งในเรื่องตําแหน!งที่ตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศใหเกิดประโยชนต!อการพัฒนา
ประเทศมากขึ้ น รวมทั้งใหความสํ าคั ญของการรวมกลุ! มความร! วมมื อกั บนานาประเทศในระดั บภู มิภ าค
และระดับโลก เพื่อกระชับและสรางสัมพันธไมตรี เสริมสรางความสัมพันธทางการทูต ซึ่งจะก!อใหเกิดการสราง
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
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พลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจําเป1นตองสรางความพรอมในการที่จะยกระดับ
มาตรฐานและมีการปฏิบัติใหเป1นไปตามระเบียบกติกาสากลในดานต!างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจําเป1น
ตองเร!งใหมีการปฏิรู ป ระบบราชการและการเมื องเพื่ อใหเกิ ดการบริ ห ารราชการที่ ดี และมี เ สถี ย รภาพทาง
การเมื องมี การส! งเสริ มคนในชาติ ใหยึ ดมั่ นสถาบั น หลั กเป1 นศู น ยรวมจิ ตใจเพื่ อใหเกิ ด ความรั กความสามั คคี
และลดความขัดแยงภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต!างๆ จําเป1นตองคํานึงถึงความสอดคลองกับ
โครงสรางและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต!างจากปJจจุบันมากขึ้น
ดังนั้น ภายใตเงื่อนไขโครงสรางประชากร โครงสรางเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดลอม และปJจจัยการพัฒนาต!างๆ ที่เกี่ยวของ ส!งผลใหประเทศไทยจําเป1นตองมีการวางแผนการพัฒนา
ที่รอบคอบและครอบคลุม อย!างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป1นเรื่องที่ตองใชระยะเวลาในการดําเนินงาน
เพื่อใหเกิดการปรับตัวซึ่งจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางการขับเคลื่อนการพัฒนา
ใหประเทศเจริญกาวหนาไปในอนาคตจึงจําเป1นตองกําหนดวิสัยทัศนในระยะยาวที่ตองบรรลุ พรอมทั้งแนว
ยุทธศาสตรหลักในดานต!างๆ เพื่อเป1นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย!างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐ
เพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด!นของประเทศ และปรับปรุงแกไขจุดอ!อนและจุดดอยต!างๆ อย!างเป1นระบบ
โดยยุทธศาสตรชาติจ ะเป1น เป[าหมายใหญ! ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ!า ยทอดไปสู!แผนในระดับอื่น ๆ
เพื่อนําไปสู!การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต!างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อใหการพัฒนาประเทศสามารถดําเนินการไดอย!างมั่นคง
มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
๓. วิสัยทัศนGประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปaนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป1นคติพจนประจําชาติว!า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต!อผลประโยชน
แห!งชาติ อันไดแก! การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยู!อย!างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู!ร!วมกันในชาติอย!างสันติสุขเป1นป]กแผ!น มีความมั่นคงทางสังคม
ท!ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป1นมนุษยความเจริญเติบโตของชาติ ความเป1นธรรม
และความอยู!ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม
ระหว!างประเทศ และการอยู!ร!วมกันอย!างสันติประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกอย!างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปJจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เช!น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเป1นประมุข สถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเป1นศูนยกลางและเป1นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมือง
ที่มั่นคงเป1นกลไกที่นําไปสู!การบริหารประเทศที่ต!อเนื่องและโปร!งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความ
อบอุ!น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับ
วัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีที่อยู!อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย!างต!อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเขาสู!กลุ!มประเทศรายไดสู ง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒ นาลดลง ประชากรมีความอยู! ดีมีสุขไดรั บ
ผลประโยชนจากการพัฒนาอย!างเท!าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย!างทั่วถึงทุกภาคส!วนมีคุณภาพชีวิต
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
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ตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไม!มีประชาชนที่อยู!ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เขมแข็ ง ขณะเดี ย วกั น ตองมี ค วามสามารถในการแข! ง ขั น กั บ ประเทศต! า งๆ ทั้ งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพื่ อ ใหสามารถสรางรายไดทั้ ง จากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมี ก ารสราง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห!งอนาคตเพื่อใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอย!างแน!นแฟ[นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป1นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส!ง การผลิต การคา การลงทุน และการทํา
ธุรกิจ เพื่อใหเป1นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาต!อเนื่อง
ไปได ไดแก! ทุนมนุษย ทุนทางปJญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป1นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ใหเพิ่มขึ้นอย!างต!อเนื่อง ซึ่งเป1นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู!บนหลักการใช การรักษาและการฟijนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย!างยั่งยืน ไม!ใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม!สรางมลภาวะต!อสิ่งแวดลอม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป1นมิตรกับสิ่งแวดลอม
และสอดคลองกับเป[าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากขึ้นและสิ่งแวดลอม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต!อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนส!วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ!งประโยชนส!วนรวมอย!างยั่งยืนและใหความสําคัญกับการมีส!วนร!วมของประชาชน และทุกภาคส!วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย!างสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน
โดยมีเป[าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนา
อยางตอเนื่อง สังคมเปaนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช!วงวัยใหเป1นคนดี เก!ง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป1นมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชนและประโยชนส!วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย
๑) ความอยู!ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแข!งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
๔) ความเท!าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ
๔. ประเด็นยุทธศาสตรGชาติ
๔.๑ ยุทธศาสตรGชาติดานความมั่นคง
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ
(๒) การป[องกันและแกไขปJญหาที่มีผลกระทบต!อความมั่นคง
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต!อความมั่นคงของ
ชาติ
(๔) การบูรณาการความร!วมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกร
ภาครัฐและที่มิใช!ภาครัฐ
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
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๔.๒ ยุทธศาสตรGชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(๑) การเกษตรสรางมูลค!า
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห!งอนาคต
(๓) สรางความหลากหลายดานการท!องเที่ยว
(4) โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม!
๔.๓ ยุทธศาสตรGชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยG
(๑) การปรับเปลี่ยนค!านิยมและวัฒนธรรม
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช!วงชีวิต
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองต!อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
(๔) การตระหนักถึงพหุปJญญาของมนุษยที่หลากหลาย
(๕) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(๖) การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อต!อการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
(๗) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณค!าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
๔.๔ ยุทธศาสตรGชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(๑) การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเป1นธรรมในทุกมิติ
(๒) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
(๓) การเสริมสรางพลังทางสังคม
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง
๔.๕ ยุทธศาสตรGชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปaนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๑) สรางการเติบโตอย!างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(๒) สรางการเติบโตอย!างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
(๓) สรางการเติบโตอย!างยั่งยืนบนสังคมที่เป1นมิตรต!อสภาพภูมิอากาศ
(๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ!งเนนความเป1นเมืองที่
เติบโตอย!างต!อเนื่อง
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เป1นมิตรต!อสิ่งแวดลอม
(๖) ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ
๔.๖ ยุทธศาสตรGชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป1นศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอย!างสะดวก
รวดเร็ว โปร!งใส
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเป1นเป[าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส!งเสริมใหประชาชนและทุกภาคส!วนมีส!วน
ร!วมในการพัฒนาประเทศ
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย
(๕) บุคลากรภาครัฐเป1นคนดีและเก!ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถ
สูง มุ!งมั่น และเป1นมืออาชีพ
(๖) ภาครัฐมีความโปร!งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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(๗) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทต!างๆ และมีเท!าที่จําเป1น
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต!อประชาชนโดยเสมอภาค

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห!งชาติ ฉบับ ที่ 12 จะยึ ดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ต!อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับก!อนหนา ไดกําหนดเป[าหมาย ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาประเทศ
ในระยะ 5 ป5 ซึ่ งจะเป1 น แผนที่ มีความสํ า คั ญในการวางรากฐานการพั ฒ นาประเทศไปสู! สั งคมที่ มีความสุ ข
อย!างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป5 ที่เป1นกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว
รัฐบาลมีนโยบายในการสรางความมั่นคงและเขมแข็งใหกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้ง
เร!งสรางสังคมที่มีคุณภาพ โดยการขจัดอุปสรรคต!างๆ ที่มีต!อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความ
เหลื่ อมล้ํ า ทางสั งคม ตลอดจนการวางแผนการพั ฒ นาในดานต! า งๆ ในระยะยาว ครอบคลุ มถึ งการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข!งขัน การสรางความมั่นคง มั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ เป1นสิ่งสําคัญที่ประเทศจะตองมีทิศทางและเป[าหมายการพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน โดยทุกภาค
ส!วนในสังคมตองร!วมมือกันอย!างเขมแข็ง เพื่อผลักดันใหเกิดผลสัมฤทธิ์อย!างต!อเนื่อง และสอดรับกับการปฏิรูป
ประเทศที่มุ!งสู!ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในอนาคต เนนให “คนเป1นศูนยกลางการพัฒนา” สรางความ
มั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยใหเป1น คนดี คนเก!ง
ประเด็ น การพั ฒ นาหลั ก ที่ สํ า คั ญ ในชวงแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหงชาติ ฉบั บ ที่ 12
มีทั้งหมด 20 ประเด็น ดังนี้
1. การพัฒนานวัตกรรมและการนํามาใชขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อยกระดับศักยภาพของ
ประเทศ
2. การส!งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. การเตรียมพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชาชนในทุกช!วงวัย มุ!งเนนการ
ยกระดับคุณภาพทุนมนุษยของประเทศ
4. การสรางความเป1นธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา
5. การปรับโรงสรางการผลิตการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจในแต!ละช!วงของห!วงโซ!มูลค!า
6. การปรั บ ระบบการผลิ ต การเกษตรใหสอดคลองกั บ พั น ธกรณี ใ นดานการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่
7. การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปJจจุบันใหต!อยอดไปสู!ฐานการผลิต
และบริการที่ใชเทคโนโลยีที่เขมขนและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู!กับการวางรากฐานเพื่อสรางและพัฒนาภาค
การผลิตและบริการสําหรับอนาคต
8. การส!งเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม!
9. การสรางขีดความสามารถในการแข!งขันของธุรกิจบริการและการท!องเที่ยวที่มีศักยภาพใหเติบโต
และสนับสนุนภาคการผลิต
10. การสรางความเชื่อมโยงระหว!างภาคการผลิต
11. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย!อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม
12. การสรางความมั่นคงของฐนทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม
13. การฟijนฟูพื้นฐานดานความมั่นคงที่เป1นปJจจัยําสคัญต!อการพัฒนาทางเศรษฐกิ และสังคมของ
ประเทศ
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14. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป[องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสรางธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
15. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศเพื่อขยายขีดความสามารถและ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และส!งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของทุกกลุ!มในสังคม
16. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
17. การสรางความร!วมมือระหว!างประเทศใหเขมขนและส!งผลต!อการพัฒนาอย!างเต็มที่
18. การส!งเสริมการลงทุนไทยในต!างประเทศ
19. การปรับปรุงภาคการเงินของไทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและใหสามารถแข!งขันได
20. การปฏิรูปดานการคลังและงบประมาณ
วัตถุประสงคGและเปPาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
วัตถุประสงคG
1. มีจริยธรรม ความรูความสามารถ และพัฒนาตนเองไดต!อเนื่องตลอดชีวิต
2. มีความมั่นคง ทางเศรษฐกิจและสังคม
3. เศรษฐกิจ เขมแข็ง แข!งขันได และมีความยั่งยืน
4. รักษาและฟijนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
5. การบริหารราชแผ!นดินมีประสิทธิภาพ โปร!งใส ทันสมัย และทํางานเชิงบูรณาการ
6. กระจายความเจริญไปสู!ภูมิภาค
7. ผลักดันใหมีความเชื่อมโยงกับประเทศต!างๆ
เปPาหมาย
1. คนไทยมีคุณลักษณะ ที่มีวินัย มีทัศนคติที่ดีต!อสังคม
2. ความเหลื่อมล้ํา ทางดานรายได และความยากจนลดลง
3. ระบบเศรษฐกิจ มีความเขมแข็ง และแข!งขันได
4. เป1นมิตรกับสิ่งแวดลอม
5. มีความมั่นคง ในเอกราชและอธิปไตย สามัคคีและเพิ่มความเชื่อมั่นของประเทศ
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร!งใส ตรวจสอบได และมีส!วนร!วมจาก
ประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตรGการพัฒนา มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตรG ประกอบดวย
1. ยุทธศาสตรGการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยG
1.1 ปรับเปลี่ยนค!านิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่
พึงประสงค
1.2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอย!างมีคุณค!า
1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
1.4 ลดปJจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคส!วนคํานึงถึงผลกระทบต!อสุขภาพ
1.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ดานสุขภาพ
1.6 พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
1.7 ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีส!วนร!วมพัฒนาประเทศอย!างเขมแข็ง
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
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2. ยุทธศาสตรGการสรางความเปaนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
2.1 การเพิ่มโอกาสใหกับกลุ!มเป[าหมายประชากรรอยละ40 ที่มีรายไดต่ําสุดใหสามารถ
เขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
2.2 การกระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพใหครอบคลุมและทั่วถึง
2.3 การเสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได มี
สิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน
3. ยุทธศาสตรGการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส!วนรวม
3.2 การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแข!งขันของภาคการผลิตและบริการ
4. ยุทธศาสตรGการเติบโตที่เปaนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
4.1 การรักษาฟijนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอย!าง
ยั่งยืนและเป1นธรรม
4.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อใหเกิดความมั่นคง สมดุล และ
ยั่งยืน
4.3 แกไขปJญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม
4.4 ส!งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป1นมิตรกับสิ่งแวดลอม
4.5 สนับสนุนการลดการปล!อยกmาซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต!อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ
4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปJญหาความขัดแยงดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
4.8 การพัฒนาความร!วมมือดานสิ่งแวดลอมระหว!างประเทศ
5. ยุทธศาสตรGการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
5.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของ
ชาติ
5.2 การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการป[องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือ
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
5.3 การส!งเสริมความร!วมมือกับต!างประเทศดานความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร!วมมือกับ
มิตรประเทศเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการป[องกันภัยคุกคามขามชาติ
5.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพื่อคงไวซึ่งอํานาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล
5.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อใหเกิดความสอดคลองกันระหว!าง
แผนงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใตการมีส!วนร!วมของภาค
ประชาชน
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6. ยุทธศาสตรGการบริหารจัดการในภาครัฐ การปPองกันการทุจริตประพฤติมิชอบธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
6.1 ปรับปรุงโครงสรางหน!วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความ
โปร!งใส ทันสมัย คล!องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมค!า
6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ
6.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล
6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแก!องคกรปกครองส!วนทองถิ่น
6.5 ป[องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เป1นธรรม และสอดคลองกับ
ขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหว!างประเทศ
7. ยุทธศาสตรGการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสG
7.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานขนส!ง
7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส!ง
7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส
7.4 การพัฒนาดานพลังงาน
7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
7.6 การพัฒนาระบบน้ําประปา
8. ยุทธศาสตรGการพัฒนาวิทยาศาสตรG เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
8.1 เร!งส!งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู!การใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิง
สังคม
8.2 พัฒนาผูประกอบการใหเป1นผูประกอบการทางเทคโนโลยี
8.3 พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตรGการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
9.1 การพัฒนาภาคเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอย!างทั่วถึง
9.2 การพัฒนาเมือง
9.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตรGความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
10.1 ขยายความร!วมมือทางการคาและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม!
สําหรับสินคาและบริการของไทย
10.2 พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนส!ง โลจิสติกส และโทรคมนาคมในกรอบ
ความร!วมมืออนุภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และ
ภูมิภาคอาเซียน เพื่ออํานวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส
10.3 พัฒนาและส!งเสริมใหไทยเป1นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่
โดดเด!นในภูมิภาค
10.4 ส!งเสริมการลงทุนไทยในต!างประเทศ (Outward investment) ของผูประกอบการไทย
10.5 เป\ดประตูการคาและพัฒนาความร!วมมือกับประเทศเพื่อนบานในลักษณะหุนส!วนทาง
ยุทธศาสตรทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
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10.6 การสรางความเป1นหุนส!วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศ
10.7 เขาร!วมเป1นภาคีความร!วมมือระหว!างประเทศโดยมีบทบาทที่สรางสรรค
10.8 ส!งเสริมความร!วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความมั่นคง
10.9 บูรณาการภารกิจดานความร!วมมือระหว!างประเทศและดานการต!างประเทศ
10.10 ส!งเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สําคัญ

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เปPาหมาย ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ!มแม!น้ําโขง
1. บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอต!อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย!างยั่งยืน
2. แกปJญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทาง
สังคม
3. สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคู!กับการแกไขปJญหาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
4. พัฒนาการท!องเที่ยวเชิงบูรณาการ
5. ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงข!ายคมนาคมขนส!งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลัก ภาคกลาง
และพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม!ๆ
ของภาค
6. พัฒนาความร!วมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศ เพื่อนบานในการสรางความ
เขมแข็ง ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ
โครงการที่สําคัญ (Flagship Project)
1. โครงการบริหารจัดการน้ําอย!างบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. โครงการแกไขปJญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งท!อน้ําดี
3. โครงการพัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิทุ!งกุลารองไหสู!มาตรฐานเกษตรอินทรีย
4. โครงการยกระดับการท!องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
5. โครงการพัฒนาท!าอากาศยาน ขอนแก!น สกลนคร และนครพนม
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรรี ัมยGสรุ ินทรG)
แผนพัฒนากลุ!มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล!าง 1 แผนพัฒนากลุ!มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล!าง 1 ระยะ 5 ป5 (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ป5 พ.ศ. 2564 ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารงานกลุ!มจังหวัดแบบ บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนล!าง 1 ใน
คราวประชุม ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยสรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้
ตําแหนงทางยุทธศาสตรG (Strategies Position)
1. เป1นแหล!งผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย
2. เป1นแหล!งผลิตผลิตภัณฑไหมระดับประเทศ
3. เป1นแหล!งท!องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท!องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน การกีฬาที่มี
ชื่อเสียง
4. เป1นประตูสู!อีสาน และเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
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พันธกิจ (Mission)
1. ส!งเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิ
2. ส!งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน
3. ส!งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ
4. ส!งเสริมการเรียนรูสู!การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส!งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑไหม
6. ส!งเสริมการท!องเที่ยว ใหไดรับความนิยม และบริหารจัดการใหมีศักยภาพ
7. ส!งเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และคาชายแดน
8. ส!งเสริมการพัฒนาดานสังคม
เปPาหมายการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระยะ 5 ป?
จากโครงสรางเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ!มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล!าง 1ป5 พ.ศ.2560
มีเศรษฐกิจที่สําคัญ 3 ลําดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีสัดส!วนรอยละ 23 รองลงมาเป1นภาค เกษตรกรรม
มีสัดส!วนรอยละ 18 และภาคการคารอยละ 14 มีพื้นที่การเกษตรรอยละ 68.15 ของพื้นที่ของ กลุ!มจังหวัด
ประชากรส!วนใหญ!อยู!ในวัยแรงงาน รอยละ 16.85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพทาง การเกษตรที่
โดดเด!น ไดแก! ขาว มันสําปะหลัง ออย โคเนื้อ โคนม ไก! แพะ แกะ มีศักยภาพทางการท!องเที่ยวที่ หลากหลาย
ทั้งท!องเที่ยวธรรมชาติ นิเวศ อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา มีแหล!ง ท!องเที่ยวที่เป1น
มรดกโลก เป1นแหล!งผลิตผลิตภัณฑไหม และในขณะเดียวกันก็มีปJญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ํา เพื่อการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา สัดส!วนคนยากจน รอยละ 12.9 รายไดเฉลี่ย
ครัวเรือน/ป5 250,632 บาท หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน/ป5 200,217.08 บาท มีความไม!เสมอภาค ดานรายได
(Gino coefficient) สูงกว!าค!าเฉลี่ยประเทศ จึงกําหนดเป[าหมายการพัฒนาในการเป1น
“ศูนยGกลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑGไหม ทองเที่ยวอารยธรรมขอมและสังคมเปaนสุข”
โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้
1. การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตใหเป1นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงขึ้นมาตรฐานอินทรีย
ในภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตว โดยมีการนํานวัตกรรมในพื้นที่มาช!วยใหเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรุ!นใหม!
(Smart Farmer) ใหมีการสืบทอดภูมิปJญญาดั้งเดิมใหคงอยู!ดวยการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป1น
หลักในการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดภูมิคุมกันต!อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ําใหเพียงพอ ทั้งน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและน้ําเพื่อการเกษตรให
เพียงพอ ตลอดป5 โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําใหอยู!ในพื้นที่ หรือการขยายพื้นที่รับน้ําการกระจาย
น้ําไปยังพื้นที่
3. ส!งเสริมการแปรรูปของสินคาใหมากขึ้นในพื้นที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบครบ
วงจรในพื้นที่ โดยพัฒนาช!วงกลางทางและปลายทางใหมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห!งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ที่กําหนดใหกลุ!มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัด
นครราชสีมาใหเป1นศูนยกลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร
4. ส!งเสริมอาชีพ และเพิ่มทักษะฝ5มือแรงงานเพื่อสรางโอกาสในการสรางรายไดจากภาคการเกษตร
และนอกภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินคาชุมชนกับการท!องเที่ยว
5. สรางมูลค!าเพิ่มในสาขาการท!องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล!งท!องเที่ยวใหไดมาตรฐาน ทั้งทางดาน
โครงสรางพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท!องเที่ยว การใชประโยชนจากระบบ
Logistic ที่รัฐบาลไววางรากฐานไวให การสรางความเชื่อมั่นในดานความปลอดภัยแก!นักท!องเที่ยว รวมถึงการ
สรางการตลาดใหเป1นที่รูจักในวงกวางและเป1นที่นิยมเดินทางมายังกลุ!มจังหวัด
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
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6. การพัฒนาสังคมใหมีคุณภาพ โดยเฉพาะผูสูงอายุใหไดรับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
หรือสามารถดําเนินกิจกรรมไดตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปJญญาของผูสูงอายุเพื่อใหสืบทอดไปยังรุ!น
ลูกหลาน และการเพิ่มศักยภาพของเด็ก เพื่อใหสังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองไดในอนาคต
ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
วัตถุประสงค
เพื่อเป1นศูนยกลางดานเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร
แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร
1.2 ส!งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกสและการกระจายสินคาในภูมิภาค
1.3 ส!งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมใหเหมาะสม
1.4 ยกระดับสินคาเกษตรเขาสู!ระบบมาตรฐาน
1.5 ส!งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 ส!งเสริมการใชนวัตกรรมและพลังงานทดแทน
1.7 ส!งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสรางมูลค!าเพิ่ม
1.8 สนับสนุนใหมีการรวมกลุ!มการผลิตและจําหน!าย
1.9 ยกระดับความสามารถในการแข!งขันดานการตลาดสินคาเกษตร
1.10 ส!งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตวคุณภาพสูง
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวการทองเที่ยว และผลิตภัณฑGไหม
วัตถุประสงค
1. เพื่อเป1นแหล!งท!องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย
2. เพื่อใหกลุ!มผูผลิตและผูประกอบการไหมมีรายไดจากการจําหน!ายผลิตภัณฑไหมเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
2.2 พัฒนาสินคาและบริการทางการท!องเที่ยว
2.3 พัฒนาบุคลากรดานการท!องเที่ยว
2.4 สรางความเชื่อมั่นและความปลอดภัยใหนักท!องเที่ยว
2.5 พัฒนาและฟijนฟูแหล!งท!องเที่ยว
2.6 ส!งเสริมการท!องเที่ยวเชิงกีฬา
2.7 ส!งเสริมการท!องเที่ยวตามรอยชาง
2.8 ส!งเสริมพัฒนา การคา การลงทุน การคาชายแดน
2.9 ส!งเสริมการท!องเที่ยววิถีชุมชน
2.10 ส!งเสริมนวัตกรรมการท!องเที่ยว ประชาสัมพันธ และการตลาด
2.11 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมใหมีคุณภาพ
2.12 ส!งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการท!องเที่ยวและผลิตภัณฑไหม
2.13 พัฒนาผลิตภัณฑไหมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางดานร!างกายและสติปJญญาดีขึ้น
2. เพื่อใหผูสูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได แข็งแรง มีความสุข
แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาดานสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
3.2 ส!งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส!งเสริมสรางศักยภาพการพึ่งพาตนเอง
3.3 ส!งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 ส!งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนตัวเด็กปฐมวัยเป1นสําคัญ
3.5 ส!งเสริม และสรางความร!วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู!ชุมชนเขมแข็ง
แผนพัฒนาจังหวัด ตําแหนงทางยุทธศาสตรG
1. เป1นศูนยกลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท!องเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดใน
ภูมิภาค
2. เป1น ศู น ยกลางการศึ กษา ศาสนา ศิล ปวั ฒ นธรรม และสาธารณสุ ขที่ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. เป1นแหล!งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. เป1นศูนยกลางในการป[องกันภัยคุกคาม และเสริมสรางความมั่นคง เพื่อปกป[องสถาบัน
หลักของชาติ
5. เป1นที่ตั้งของส!วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย!างยั่งยืน
เปPาหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565)
“ศูนยGกลางโครงขายคมนาคมและการทองเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม
สังคมคุณภาพสูง”
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปPาหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา
1. มูลค!าผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) เพิ่มขึ้นไม!นอยกว!า
รอยละ 4
2. ประชาชนมีรายไดต!อหัวต!อป5 (GPP per capita) เพิ่มขึ้นไม!นอยกว!ารอยละ 4
3. รายไดจากการท!องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้น รอยละ ๕
4. รอยละของประชากร ที่อยู!ใตเสนความยากจนลดลง (%)
5. ค!าดัชนีความสุขของประชากรในจังหวัดเพิ่มขึ้น
6. รอยละความพึงพอใจของประชาชนต!อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงต!อโครงข!ายคมนาคมแห!งอนาคต และเพิ่มขีด
ความสามารถ การคา การลงทุนและเศรษฐกิจ
2. ยกระดับการท!องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต!อภาคและภูมิภาค
3. พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
4. เสริ มสรางความมั่ นคงในการพั ฒนาคน และชุมชนอย!า งมี คุณภาพตามหลั กปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

หนา 26

5. ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลและยั่งยืน
6. ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART
City/ MICE City/ Art City / Safe City)

1.4 ยุทธศาสตรGการพัฒนาขององคGกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรGการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
1.ยุทธศาสตรโครงการตาม 1.ส!งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ําเพื่อแกไขและป[องกันปJญหาอุทกภัยอย!างเป1น
ระบบตามแนวทางพระราชดําริเช!น การบริหารจัดการ “น้ํา” เตรียมรับมือ “สูภัยแลง”
แนวทางพระราชดําริ
2.ส!งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.ยุทธศาสตรการพัฒนา
1.ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนที่มีคุณภาพ และมีสติปJญญา รอบรู เท!าทันการ
คุณภาพชีวิต
เปลี่ยนแปลง
2.ลดความเหลื่อมล้ํา สรางคนใหมีคุณภาพ เช!น การพัฒนา คุณภาพชีวิตใหกับผูสูงอายุ
เด็ก สตรี และผูดอยโอกาสใหดีขึ้น
3.พัฒนาคนใหมีสุขภาวะที่ดี ทั้งร!างกาย จิตใจ เช!น สาธารณสุข สรางสุขภาพประชาชน
“3อ.2ส.” (อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ ไม!สูบบุหรี่ และไม!ดมื่ สุรา) สนับสนุน
อุปกรณทางการแพทย
4.ส!งเสริมงานป[องกันแกไขปJญหายาเสพติด
5.ทํานุบาํ รุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
3.ยุทธศาสตรการพัฒนา
1.ส!งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข!งขันดาน เศรษฐกิจ เกษตรกรรม
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ท!องเที่ยวและบริการ ยกระดับมาตรฐานการผลิต และการพัฒนา
ศักยภาพดาน การเกษตร เพิ่มปริมาณคุณภาพการผลิต ส!งเสริมเกษตรปลอดภัย เกษตร
อินทรีย ลดตนทุนการผลิต เพิ่มช!องทางการตลาด ส!งเสริม เทคโนโลยีการเกษตรและ
เครือข!ายเกษตรกร เร!งรัดสรางอาชีพเพื่อ สรางเศรษฐกิจชุมชน
2.ส!งเสริมการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสรางรายได
3.บริหารจัดการน้ํา พัฒนาแหล!งน้ํา ธนาคารน้ําใตดิน สรางโครงข!ายน้าํ เพื่อการเกษตร
น้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค
4.ยุทธศาสตรการพัฒนา
1.พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน วางผังเมืองและสิ่งอํานวยความสะดวกใหครอบคลุมทั่วถึง
เมือง
2.บํารุงรักษาฟijนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหไดรับการจัดสรรที่ดีมีคุณภาพ
3.ป[องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบรอยและ ส!งเสริมศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
4.ประสานความร!วมมือกับองคกรปกครองส!วนทองถิ่นอื่นๆ ในการพัฒนาแกไขปJญหา
ความเดือดรอนของประชาชน
5.สนับสนุน ส!งเสริมการกีฬา บํารุงสถานที่สาํ หรับกีฬาการท!องเที่ยวและสุขภาพ จัดให
มีสวนสาธารณะ และสถานที่พกั ผ!อน หย!อนใจ
5.ยุทธศาสตรการพัฒนา
1.ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ!งเนนการมีส!วนร!วมของประชาชน
2.พัฒนาความร!วมมือระหว!างส!วนราชการและองคกรปกครองส!วนทองถิ่น
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
3.สนับสนุน ส!งเสริมการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อ อนาคต
4.ส!งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทํางานอย!างซือ่ สัตยสุจริต ยกระดับ
ความโปร!งใสในการบริหารงาน
5.นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการพัฒนาทองถิ่น
6.ปรับปรุงโครงสรางใหกระชับไม!ซับซอน
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2. ยุทธศาสตรGขององคGกรปกครองสวนทองถิ่น
2.1 วิสัยทัศนG
“สระตะเคียนถิ่นคนดี สามัคคีพัฒนา มุ!งมั่นการศึกษา ชาวประชาสุขใจ”

2.2 ยุทธศาสตรG

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการองคกร
6. ตามแผนการกระจายอํานาจใหแก!องคกรปกครองส!วนทองถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

2.3 เปPาประสงคG

1. ระบบการคมนาคมขนส!ง มีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน และเพียงพอต!อความตองการของประชาชน
2. เศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
3. การพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต การจั ด การดานสวั ส ดิ การสั ง คม การศึ ก ษา การสรางจิ ต สํ า นึ ก กี ฬ า
นันทนาการ และสาธารณสุข มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการดูแลรักษา ประชาชนมีส!วนร!วมในการอนุรักษ ฟijนฟู
5. การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต. มีประสิทธิภาพ ส!งเสริมกระบวนการมีส!วนร!วมและ
ความร!วมมือทุกภาคส!วนในการพัฒนาทองถิ่น
6. การจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอยมากขึ้น จากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต!ละ
ชนชาติอาจมีความแตกต!างกัน การฝBาฝiนกฎหมาย ปJญหาอาชญากรรม ยาเสพติด

2.4 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรGการพัฒนา
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิตและสังคม

ตัวชี้วัด
1. รอยละระยะทางของถนนที่ไดมาตรฐาน
2. รอยละของประชาชนเดินทางสะดวก
3. รอยละของอุบัติเหตุลดลง
4. รอยละของครัวเรือนมีน้ําสําหรับอุปโภค-บริโภค
5. รอยละของจํานวนสิ่งปลูกสราง
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส!งเสริมอาชีพ
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการฝ]กอาชีพ
3. รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ
1. รอยละของคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส!งเสริมพัฒนาดานการศึกษา
3. รอยละของสถานที่ออกกําลังกาย
4. รอยละของความพึงพอใจของประชาชน
5. จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส!งเสริมดานศาสนา และวัฒนธรรม
6. จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส!งเสริมดานสุขภาพและอนามัย
7.จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาและส!งเสริมดานสวัสดิการต!างๆ
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส!งเสริมการกําจัดขยะมูลฝอย
2. รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส!งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติดีขึ้น
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 1. จํานวนบุคลากรที่เขาร!วมโครงการพัฒนาตนเอง
การเมืองและการบริหารจัดการ 2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส!งเสริมในการมีส!วนร!วมของประชาชน
องคกร
3. จํานวนอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชมีความทันสมัยในการปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชนสะดวกขึ้น
4. รอยละของรายไดเพิ่มขึ้น
6. ตามแผนการกระจายอํานาจ 1. รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส!งเสริมและป[องกันปJญหายาเสพติดในพื้นที่ดีขึ้น
ใหแก!องคกรปกครองส!วน
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมส!งเสริมและป[องกันการเฝ[าระวังความปลอดภัยใน
ทองถิ่นและแนวนโยบายของ
รัฐบาล
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน มีการวางแผนแนวทางการป[องกันอุบัติเหตุ
อาชญากรรม และสาธารณภัยดีขึ้น

2.5 คาเปPาหมาย
ยุทธศาสตรGการพัฒนา
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิตและสังคม

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน โดยมุ!งสรางและบูรณะถนน ท!อระบายน้ํา
ประปาและสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ เพื่อความเป1นอยู!ที่ดีของประชาชน
ส!งเสริมและสนับสนุนตามโครงการใหความรูในการทําปุ’ยอินทรีย และส!งเสริม
โครงการลดรายจ!ายเพิ่มรายไดใหกับประชาชนในหมู!บาน/ชุมชน ส!งเสริมการ
ประกอบการอาชีพต!างๆ ใหความสําคัญทางดานการขนส!งพืชผลทางเกษตร
ออกมาจําหน!ายเพื่อความเป1นอยู!ในบานไดสะดวกมากขึ้น
1. ส!งเสริมและสนับสนุนภูมิปJญญาชาวบานใหคงอยู!กับชุมชนและสังคม และได
ใหความสําคัญต!อการศึกษาแก!เด็กโดยสนับสนุนงบประมาณ การจัดหาวัสดุ
อุปกรณการเรียนการสอน และโครงการอาหารกลางวันแก!ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. ส!งเสริมการป[องกันและใหความช!วยเหลือการควบคุมโรคต!างๆ ภายใน
หมู!บาน/ชุมชน โรคไขเลือดออก พิษสุนัขบา
3. ส!งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ!มแม!บาน อบรมคุณธรรมใหกลุ!มผูสูงอายุ
โครงการสงเคราะหช!วยเหลือเด็ก สตรี คนพิการ ผูสูงอายุหรือผูดอยโอกาสทาง
สังคม
4. สนับสนุนงบประมาณใหกับศูนยกีฬาตําบลเพื่อจัดกิจกรรมดานกีฬาใหกับ
เยาวชน และประชาชนทั่วไปไดใชเวลาว!างใหเกิดประโยชนตลอดจนเป1นการ
ส!งเสริมความสามัคคีใหเกิดในชุมชน
ส!งเสริมและสนับสนุนใหประชาชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยการรณรงคใหมีธนาคารขยะสรางรายไดเพื่อลดปJญหามลพิษภายในหมู!บาน/
ชุมชน และใหเด็กไดมีจิตสํานึกโดยการปลูกปBาทดแทน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

หนา 29

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน ไดสนับสนุนงบประมาณใหกับหน!วยงาน
การเมืองและการบริหารจัดการ ภายในองคการฯเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการใหแก!ประชาชนไดอย!างมี
องคกร
ประสิทธิภาพ โดยการจัดอบรมใหความรูเพิ่มเติมแก!พนักงานส!วนตําบล และการ
จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ในการปฏิบัติงานภายในองคการฯ
6.ตามแผนการกระจายอํานาจ 1. สนับสนุนโครงการเฝ[าระวังรักษาทรัพยสินของประชาชนภายในตําบล
ใหแก!องคกรปกครองส!วน
สระตะเคียนโดยตั้งจุดตรวจ เพื่อใหประชาชนไดรับความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทองถิ่นและแนวนโยบายของ ทรัพยสิน พรอมทั้งห!างไกลยาเสพติดในช!วงเทศกาลป5ใหม! เทศกาลสงกรานต
รัฐบาล
2. ส!งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีใหกับอําเภอ
เสิงสาง และใหขาราชการทุกหน!วยงาน ไดเขาร!วมในงานรัฐพิธีในช!วงวันสําคัญ
และนอมรําลึกถึงบุคคลผูมีส!วนเกี่ยวของในวันต!างๆ และโครงการป[องกันและ
แกไขปJญหา ยาเสพติดเพื่อป[องกันและแกไขปJญหายาเสพติดภายในชุมชน

2.6 กลยุทธG
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของตําบลสระตะเคียน จําเป1นอย!างยิ่งที่จะตองใหความสําคัญกับการวางบทบาท
การพัฒนาตําบลสระตะเคียนในอนาคตอย!างเหมาะสมสอดคลองกับปJญหาความตองการของประชาชน รวมทั้ง
สอดคลองกับศักยภาพและบทบาทหนาที่ขององคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียนเพื่อที่จะใหประชาชนไดรับ
ประโยชนสูงสุด ดังนั้น จึงไดกําหนดกลยุทธดังนี้
1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
2. การส!งเสริมอาชีพใหแก!ประชาชน ควบคู!ไปกับการถ!ายทอดความรูและเทคโนโลยี
3. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ความเป1 น อยู! พั ฒ นาการศึ ก ษา และการทํ า นุ บํ า รุ ง ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปJญญาทองถิ่น และสุขภาพอนามัย สวัสดิการและชุมชน
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย!างยั่งยืน
5. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี โดยเนนการมีส!วนร!วมจากทุกภาคส!วน
6. เสริมสรางชุมชนใหน!าอยู!และเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตรG
องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน ใหความสําคัญต!อการดําเนินการแกไขปJญหาความเดือดรอน
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดานต!างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟijนฟูพัฒนาการจัดบริการ
สาธารณะหรือโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งถือเป1นภารกิจหลักขององคกรปกครองส!วนทองถิ่นตลอดจนการพัฒนาดาน
การศึกษาฯ อันเป1นรากฐานสําคัญต!อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ใหมีคุณภาพสูงการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู!
กับการพัฒนาดานสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดลอมต!างๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับชีวิตความเป1นอยู!ของประชาชน
โดยยึดหลักการมีส!วนร!วม ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต!างๆ รวมถึงการพิจารณา
วิเคราะหสภาพปJญหา ความตองการของประชาชน และความพึงพอใจของปะชาชนที่มีต!อการพัฒนาองคการ
บริหารส!วนตําบลสระตะเคียน จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรการพัฒนาไว 6 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการองคกร
6. ตามแผนการกระจายอํานาจใหแก!องคกรปกครองส!วนทองถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
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2.การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานผลิตภัณฑ
ไหม

9.การพัฒนา
ภาคเมืองและ
พื้นที่เศรษฐกิจ

8.การพัฒนา
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีวิจัย
และนวัตกรรม

1.การพัฒนาการเกษตร

2.การสรางความ
เป1นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม

2.ดานการสราง
ความสามารถใน
การแข!งขัน

1.การเสริมสราง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย

1.ดานความ
มั่นคง

3.การพัฒนาศักายภาพ
การท!องเที่ยว

10.ความร!วมมือ
ระหว!างประเทศ
เพื่อการพัฒนา

3.การสรางความ
เขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข!งขันไดอย!าง
ยั่งยืน

3.ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

4.การพัฒนาคุณภาพ
และทักษะฝ5มือแรงงาน
สู!สากล

4.การเติบโตที่
เป1นมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาที่
ยั่งยืน

4.ดานการสราง
โอกาสและความ
เสมอภาคทาง
สังคม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

-(ตอ)

แผนพัฒนาภาค
(มี 4 ยุทธศาสตG)

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
(ฉบับที่ 12)
(มี 10 ยุทธศาสตG)

ยุทธศาสตรGชาติ
20 ป?
(มี 7 ยุทธศาสตG)

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรGในภาพรวม

5.การเสริมสราง
ความมันคงแห!งชาติ
เพื่อการพัฒนาประ
เทสสู!ความมั่นคั่ง
และยั่งยืน

5.ดานการสราง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป1น
มิตรต!อสิ่งแวดลอม

6.การบริหารจัดการ
ในภาครัฐการ
ป[องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย

6.ดานการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
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7.การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส

2.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

2.การพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ

1.การพัฒนา
ดานโครงสราง
พื้นฐาน

3.การพัฒนา
เศรษฐกิจ

4.การพัฒนา
ดาน
สิ่งแวดลอม

4.การพัฒนา
เมือง

3.พัฒนา
นวัตกรรมการผลิต
การแปรรูปสินคา
เกษตรปลอดภัย
และอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ

3.ยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพ

3.การพัฒนา
ดานคุณภาพ
ชีวิตและสังคม

2.ยกระดับการ
ท!องเที่ยว ที่
หลากหลาย
เชื่อมต!อภาคและ
ภูมิภาค

2.การพัฒนา
อุตสาหกรรมการ
ท!องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑไหม

1.โครงการตาม
แนวทาง
พระราชดําริ

1.สรางเสริมระบบ
โครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยง
ต!อโครงข!ายคมนาคมแห!ง
อนาคต และเพิ่มขีด
ความสามารถ การคา การ
ลงวทุนและเศรษฐกิจ

1.การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข!งขันเกษตร
อุตสาหกรรมและแปร
รูป

5.การพัฒนา
ดานการเมือง
และการบริหาร
จัดการองคกร

5.การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ

4.เสริมสรางความ
มั่นคงในการพัฒนา
คน และชุมชน
อย!างมีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรG
การพัฒนา อปท.
(มี 6 ยุทธศาสตG)

ยุทธศาสตรGการ
พัฒนาในเขตอปท.
ในเขตจังหวัด
(มี 5 ยุทธศาสตG)

แผนพัฒนาจังหวัด
(มี 6 ยุทธศาสตG)

แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด
(มี 3 ยุทธศาสตG)

-(ตอ)

6.ตามแผนการกระจาย
อํานาจใหองคกรปกครองส!วน
ทองถิ่นและแนวนโยบาย
ของรัฐบาล

5.ยกระดับบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมให
เกิดสมดุลและยั่งยืน

6.ยกระดับการบริหารจัดการ
ภาครัฐรองรับการพัฒนาเมือง
และสังคมคุณภาพสูง
(SMART City/ MICE City/
Art City / Safe City)
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3. การวิเคราะหGเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหGกรอบการจัดทํายุทธศาสตรGขององคGกรปกครองสวนทองถิ่น
(ใชการวิเคราะหG SWOTAnalysis/Demand (DemandAnalysis)/GlobalDemand และ TrendปXจจัยและ
สถานการณG การเปลี่ ยนแปลงที่ มีผลตอการพั ฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิ เคราะหG ศั กยภาพดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการศึกษา ดานผังเมือง ดานเทคโนโลยี ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
จุดแข็ง (S : Strength-s)
- ประชาชนมีความพรอม จะมีส!วนร!วมในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น
- การจัดโครงสรางภายในมีความเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ
-มีองคการบริหารส!วนตําบลที่พรอมจะใหบริการสาธารณะและแกไขปJญหาความเดือดรอน
ของประชาชน
-มีการประสานร!วมมือกันระหว!างองคการบริหารส!วนตําบลกับส!วนราชการต!าง ๆ
-ผูนําชุมชนมีความเขมแข็ง และมีศักยภาพในการพัฒนา
-ส!งเสริมการมีส!วนร!วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน
จุดออน (W : Weakness)
- กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน มีการแกไขเปลี่ยนแปลงอยู!ตลอดเวลา
ทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน
-องคการบริหารส!วนตําบล มีงบประมาณจํากัดทําใหการพัฒนาไม!เป1นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว
-การใชทรัพยากรธรรมชาติ และการทําลายสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น ก!อใหเกิดปJญหาภัยธรรมชาติ
โอกาส (O : Opportunity)
-จังหวัดนครราชสีมา หรือหน!วยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนงบประมาณใหองคการบริหารส!วนตําบล
ดําเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองคการ
บริหารส!วนตําบล
-มีเสนทางคมนาคมเชื่อมระหว!างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ
-นโยบายของรัฐบาลในการส!งเสริมการกระจายอํานาจการปกครองทองถิ่น โดยการสราง
ดุลยภาพระหว!างการกํากับดูแล และความเป1นอิสระของทองถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและ
บุคลากรของทองถิ่น
อุปสรรค (T : Threat)
-ประชาชนขาดความรู ความเขาใจ บทบาทหนาที่ของตนเองกับงานของทองถิ่น
-นโยบายรัฐบาลไม!สามารถถ!ายโอนงบประมาณมายังองคกรปกครองส!วนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก!องคกรปกครองส!วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ทําใหการพัฒนาทองถิ่นบางเรื่องตองชะงัก
-กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับขาดความยืดหยุ!น หรือไม!เหมาะสมสอดคลองกับภารกิจหวงระยะเวลาใน
การจัดสรรและการเบิกจ!ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม!แน!นอน
-การดํ า เนิ น งานตามนโยบายต! า งๆ ของรั ฐ บาลมีจํ า นวนเพิ่ มมากขึ้ น ความรั บ ผิ ด ชอบเพิ่ มมากขึ้ น
ประกอบกับปJญหาในพื้นที่และความตองการประชาชนมีมาก แต!ไม!สามารถปฏิบัติไดครบถวน เนื่องจากจํากัด
ดวยอํานาจหนาที่และจํานวนงบประมาณที่มีจํากัด
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3.2 การประเมินสถานการณGสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
คําถามที่ไดรับความสนใจจากสาธารณชนในช!วงนี้คือ หลังวิกฤติโควิด 19 เศรษฐกิจไทยจะฟijนตัวแบบ
ไหน? แมคํา ตอบจะยั งมี ความไม! แน! นอนสู ง แต! เราอาจประเมิน ไดว!า การฟij นตั วจะขึ้ นกั บความสามารถ
ในการปรั บตัว ของประชาชน ธุ รกิจ และภาครัฐ ใหเขากั บฐานวิถีชีวิตใหม!และการเปลี่ย นแปลงโครงสราง
เศรษฐกิจโลกที่กล!าวไปแลวก!อนหนาเป1นสําคัญ ถาเราปรับตัวเขากับโครงสรางใหม!ไดเร็ว เศรษฐกิจไทยคาดว!า
จะฟijนตัวแบบ “เครื่องหมายถูก” คือ เศรษฐกิจไถลลงเร็ว แลวค!อยๆ ฟijนตัวอย!างชาๆ ตามทิศทางการฟijนตัว
ของเศรษฐกิจโลก โดยปJจจัยสําคัญที่จะส!งผลต!อการฟijนตัว คือ การควบคุมการแพร!ระบาด การปรับโครงสราง
เศรษฐกิ จ การปรั บ ตั ว ของธุ ร กิ จ และแรงงาน และมาตรการกระตุ นเศรษฐกิ จ บาซู กาการคลั งของภาครั ฐ
เมื่อเร็วๆ นี้ WHO ใหความเห็นว!า โควิด 19 อาจกลายเป1นโรคประจําถิ่น (endemic) ที่จะอยู!กับเราไปตลอด
เช!น เดี ยวกับไขเลื อดออก และประชาคมโลกตองเรี ยนรู ที่จ ะอยู!กับโรคนี้ โดยรู ปแบบการใชชี วิต ประจํ าวั น
บางอย!างจะเปลี่ยนไป เพราะมาตรการเวนระยะห!างทางสังคม (social distancing) ทําใหเกิดฐานวิถีชีวิตใหม!
อาทิ การสาธารณสุ ขจะเป1 น วาระสํ า คั ญ ของโลก โดยเฉพาะความร! ว มมื อระหว! า งประเทศดานการแพทย
การจัดระเบียบโลกใหม!ที่จะมีการพึ่งพาภายในภูมิภาคมากขึ้น (regionalization) และบทบาทของเศรษฐกิจ
ดิจิทัลที่จะมาเร็วขึ้นพรอมกับวิถีชีวิตที่ยืดหยุ!นมากขึ้น
วิกฤติครั้งนี้ใหบทเรียนสําคัญกับเราว!า การใชมาตรการล็อกดาวนมีตนทุนที่สูงเพื่อแลกกับชีวิตและ
สุขภาพของประชาชน และไดเรียนรูว!าปJญหาเรื่องสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ไม!ใช!เป1นเรื่องแยกส!วนกัน
รวมทั้งเราไดเห็ นทรัพยากรสําคั ญของชาติคือ พลั งความร!วมมือกั นอย!างเขมแข็งจากทุกภาคส!วน ในระยะ
ขางหนา เราควรใชพลังนี้ ต!อยอดต!อไปเพื่อพลิ กวิกฤติ นี้ใหเป1 นโอกาสในการยกเครื่องเศรษฐกิ จขนานใหญ!
(Great Reset) โดยผสมผสานกับ แนวคิ ดขอเสนอของ Klaus Schwab ผู ก!อตั้ง World Economic
Forum ดังนี้
1. การช!วยเหลือลดผลกระทบในระยะสั้น ควบคู!ไปกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจระยะยาว ภาครัฐ
ควรใชเงินงบประมาณขนาดใหญ!นี้เยียวยาผูที่ไดรับความเดือดรอนใหกระจายไปใหตรงกลุ!มเป[าหมาย รวมทั้ง
นําเงินทุ!มลงทุนเพื่อใหเกิดคลื่นการลงทุนระลอกใหม!ของประเทศเพื่อแกปJญหาโครงสรางเศรษฐกิจไปพรอมกัน
เช!น การลงทุนดานสาธารณสุข การพัฒนาแหล!งท!องเที่ยวและอาชีพโดยชุมชน การพัฒนาโครงการภายใตแผน
บริหารจัดการน้ํา 20 ป5 (ป5 2561 – 2580) ใหเกิดขึ้นจริงเพื่อแกปJญหาภัยแลงและน้ําท!วมที่มักสรางความ
เสี ย หายแก! เ กษตรกร การพั ฒ นาเมื อ งสี เ ขี ย ว การสรางระบบนิ เ วศ การพั ฒ นาทั ก ษะแรงงานและสราง
อาชีพ โดยเฉพาะแก!แรงงานที่ยายกลับทองถิ่นและแรงงานที่ตกงานในเมืองใหญ! ช!วยใหเกิดการจางงานและ
สามารถชดเชยผลกระทบจากวิกฤติไดอีกทางหนึ่ง
2. การปฏิรูประบบสถาบันเศรษฐกิจที่เอื้อต!อการเติบโตอย!างยั่งยืน โดยการสรางระบบตลาดแข!งขันที่
เป\ ด กวางและเป1 น ธรรม การแข! ง ขั น เสรี ที่ ส รางแรงจู ง ใจใหแรงงานพั ฒ นาตนเอง และสรางแรงจู ง ใจ
ใหผู ประกอบการลงทุ น และพั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ ใหแข! ง ไดในตลาดโลก การปฏิ รู ป นโยบายสาธารณะ
ที่มีเป[าหมายสูงสุดเพื่อแกปJญหาความเหลื่อมล้ํา อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี พรอมทั้งทบทวน
การลดหย!อนที่เอื้อประโยชนต!อผูมีรายไดสูง หรือวิสาหกิจที่มีศักยภาพในการแข!งขัน และการปฏิรูประบบ
สวัสดิการสังคมใหครอบคลุมแรงงานนอกระบบ หรือแรงงานที่ทํางานรูปแบบใหม! ๆ และการขยายอายุแรงงาน
ในระบบ
3. การติดอาวุธเครื่องมือดานเทคโนโลยีสนับสนุน Thailand 4.0 เพื่อยกระดับการเติบโตและกาวให
ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ทั้งดานการสาธารณสุข เช!น การแพทยทางไกล การศึกษา เช!น การเรียนการสอน
ออนไลน การขนส! ง เช! น บริ ก ารดิ ลิ เ วอรี และการทํ า งานจากที่ บ าน เพื่ อ ใชวิ ก ฤติ นี้ ใ หเป1 น โอกาส
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เพื่ อกาวกระโดดความรูและทักษะทางเทคโนโลยี แก! ประชาชนทั่ วไป และเพื่ อพั ฒนาประเทศไปสู! การเป1 น
เศรษฐกิจดิจิทัลใหได
4. การสรางความตระหนักรูและการมีส!วนร!วมของประชาชนในการเร!งพัฒนาทักษะ นอกเหนือจาก
ประชาชนตองช! ว ยกั น รั กษาสุ ขอนามั ย เพื่ อป[ องกั น การระบาดรอบสอง และยื ด หยุ! น ในการปรั บ ตั ว ใหเขา
กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใตฐานวิถีชีวิตใหม!โดยเร็วแลว ภาคประชาชนตองเร!งพัฒนาศักยภาพตนเอง
ใหเป1 น “แรงงานแห! ง อนาคตในศตวรรษที่ 21” ในยุ คที่ คนตองทํ า งานร! ว มกั บ เครื่ องจั ก รและเทคโนโลยี
มากขึ้ นอย! างหลีกเลี่ ยงไม!ได แรงงานจึงตองมีความยืดหยุ!นพรอมเรียนรูตลอดเวลา (lifelong learning)
โดยเฉพาะในสาขาที่ จํ า เป1 น ต! อ อาชี พ ในอนาคต เช! น ความรู ดานเทคโนโลยี ความรู ดานการตลาด
โดยเฉพาะออนไลน ภาษาต! า งประเทศ รวมถึ ง ทั ก ษะการเป1 น ผู ประกอบการ (entrepreneurship)
เพื่อเพิ่มโอกาสในการจางงานและเพิ่มรายได
จากสถานการณการเผชิ ญ กั บ โรคระบาดไวรั ส โคโรนา 2019 ตอลดระยะเวลาเกื อ บ 2 ป5
ทํ า ใหทองถิ่ น ตองคิ ด วางแผนการบริ ห ารความเสี่ ย งการเตรี ย มรั บ มื อ จนกว! า การระบาดจะหมดไป
หรื อทุ เ ลาลงในโครงการต! า งๆ ของทางภาครั ฐ ที่ ไดรั บ ผลกระทบ หยุ ด ชงั กไปนั้ น ตองเร! ง ฟij น ฟู ในหลายๆ
ดานต!อไป
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สวนที่ 3
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตรGการพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตรG

1

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิตและ
สังคม

2
3

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช!าง

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

กองส!งเสริมการเกษตร

1.ดานบริการชุมชนและ
สังคม

1.แผนงานการศึกษา
2.แผนงานสังคมสงเคราะห
3.แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
4.แผนงานสาธารณสุข
1.แผนงานงบกลาง

1.กองการศึกษา
2.กองสวัสดิการสังคม
3.กองการศึกษา

ดาน

2.การดําเนินงานอื่นๆ
4

ยุทธศาสตรการพัฒนา 1.ดานการเศรษฐกิจ
ดานสิ่งแวดลอม
2.ดานบริการชุมชนและ
สังคม
๕ ยุทธศาสตรการพัฒนา 1.ดานบริหารทั่วไป
ดานการเมืองและการ
บริหารจัดการองคกร 2.ดานบริการชุมชนและ
สังคม
๖ ตามแผนการกระจาย 1.ดานบริหารทั่วไป
อํานาจใหองคกร
ปกครองส!วนทองถิ่น
และแนวนโยบาย
ของรัฐบาล
รวม
6 ยุทธศาสตรG
4 ดาน

แผนงาน

1.แผนงานอุตสาหกรรม
โยธา
1.แผนงานเคหะและชุมชน

4.กองสาธารณสุข
1.กองสวัสดิการสังคม
2.กองสาธารณสุข
1.กองช!าง

อบต.
สระตะเคียน

1.กองสาธารณสุขฯ

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 1.สํานักปลัด อบต.
2.กองคลัง
1.แผนงานสรางความ
1.สํานักปลัด อบต.
เขมแข็งของชุมชน
1.แผนงานการรักษาความ สํานักปลัด อบต.
สงบภายใน

11 แผนงาน

หนวยงาน
สนับสนุน
อบต.
สระตะเคียน
อบต.
สระตะเคียน
อบต.
สระตะเคียน

อบต.
สระตะเคียน
อบต.
สระตะเคียน

7 สํานัก/กอง
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จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

7
4
4
51

7
620,000
4
1,100,000
4 16,846,400
51 32,251,300

14
14
24
12

305,000
305,000

60
60

จํานวน
โครงการ

13,149,900
535,000

24
12

16
16

68 39,083,370
68 39,083,370

จํานวน
โครงการ

ป? ๒๕๖7

620,000
1,100,000
16,846,400
32,251,300

13,149,900
535,000

270,000
270,000

38,046,900
38,046,900

จํานวน
โครงการ

ป? ๒๕๖8

7
4
4
51

24
12

17
17

52
52

จํานวน
โครงการ

620,000
1,100,000
16,846,400
32,251,300

13,149,900
535,000

335,000
335,000

26,034,160
26,034,160

งบประมาณ
(บาท)

ป? ๒๕๖9

7
4
4
51

24
12

16
16

40
40

จํานวน
โครงการ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
องคGการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
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๑. ยุทธศาสตรGการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
78 49,991,500
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม
78 49,991,500
รวม
๒. ยุทธศาสตรGการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
14
270,000
2.2 แผนงานการเกษตร
14
270,000
รวม
๓. ยุทธศาสตรGการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
24 13,149,900
3.1 แผนงานการศึกษา
12
535,000
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห
3.3 แผนงานการศาสนา
7
620,000
วัฒนธรรมและนันทนาการ
4
1,100,000
3.4 แผนงานสาธารณสุข
4 16,846,400
3.5 แผนงานงบกลาง
รวม
51 32,251,300

ยุทธศาสตรG

ป? ๒๕๖6

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

620,000
1,100,000
16,846,400
32,251,300

13,149,900
535,000

310,000
310,000

19,420,520
19,420,520

งบประมาณ
(บาท)

ป? 2570

35
20
20
255

120
60

77
77

298
298

จํานวน
โครงการ

หนา 37

3,100,000
5,500,000
84,232,000
161,256,500

65,749,500
2,675,000

1,490,000
1,490,000

172,576,450
172,576,450

งบประมาณ
(บาท)

รวม 5 ป?

แบบ ผ. 01

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ป? ๒๕๖6

9

900,000

3,000,000
130,000
3,130,000
890,000
10,000
900,000

8
1
9

งบประมาณ
(บาท)

1
3
4

จํานวน
โครงการ

ป? ๒๕๖7
จํานวน
โครงการ

10,000
900,000

890,000

9
487,000
9
487,000
148 82,585,200

1
9

8

2 10,500,000
3
130,000
5 10,630,000

จํานวน
โครงการ

ป? ๒๕๖8

9
9
143,

1
9

8

2
3
5

จํานวน
โครงการ

487,000
487,000
80,137,460

10,000
900,000

890,000

20,000,000
130,000
20,130,000

งบประมาณ
(บาท)

ป? ๒๕๖9

9
9
128

1
9

8

3
3

จํานวน
โครงการ

487,000
487,000
53,498,820

10,000
900,000

890,000

130,000
130,000

งบประมาณ
(บาท)

ป? 2570

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

45
45
741

5
45

40

6
15
21

จํานวน
โครงการ

หมายเหตุ : แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ใหนําไปไวเป1นแผ!นแรกของแบบต!างๆ (ผ.01 – ผ.02 – ผ.02/2 และสุดทาย ผ.03)

6.ตามแผนการกระจายอํานาจใหองคGกรปกครองสวนทองถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล
6.1 แผนงานรักษาความสงบ
9
487,000
9
487,000
ภายใน
9
487,000
9
487,000
รวม
รวมทั้งสิ้น
165 87,029,800 157 76,156,670

รวม

4. ยุทธศาสตรGการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
1
3,000,000
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
3
130,000
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
4
3,130,000
รวม
5. ยุทธศาสตรGการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการองคGกร
8
890,000
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.2 แผนงานสรางความเขมแข็ง
1
10,000
ของชุมชน

ยุทธศาสตรG

-(ต!อ)

หนา 38

2,435,000
2,435,000
379,407,950

50,000
4,500,000

4,450,000

36,500,000
650,000
37,150,000

งบประมาณ
(บาท)

รวม 5 ป?

โครงการ

2

กวาง 4.00เมตร ยาว 32
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม!นอยกว!า
128.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
เพื่อพัฒนาระบบ กวาง 3.00เมตร ยาว 770
คมนาคมขนส!งให เมตร หนา 0.15เมตรหรือมี
มีความสะดวกและ ปริมาตรหินคลุกบดทับแน!นไม!
ปลอดภัยในการ นอยกว!า 3,465 ลบ.ม.
เดินทางสัญจร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-

-

76,800

207,900

2566
(บาท)

-

-

งบประมาณ
2567 2568
(บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการก!อสรางถนนหินคลุก
(สายคลองหัวลิง – หนองกก)

หมูที่ 1 บานสระตะเคียน
1 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยบานนายเขียด
สูบกระโทก –
ประตูวดั สระตะเคียน)

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
องคGการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

2569
(บาท)

-

-

2570
(บาท)

- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

ก. ยุทธศาสตรGจังหวัดที่ 1.สรางเสริมระบบพื้นฐานเชื่อมโยงต!อโครงข!ายคมนาคมแห!งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การคา การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรGการพัฒนาขององคGกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ 3.การพัฒนาเศรษฐกิจ
1. ยุทธศาสตรGการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

หนา 39

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

โครงการก!อสรางถนนหิน
คลุก
(จากดอนสีดา –
หนองตลาด)

โครงการก!อสรางศาลา
ประชาคม

โครงการขยายไฟฟ[าแรง
ต่ํา
(จากบานสระตะเคียน –
บานหนองใหญ!)

โครงการติดตั้งไฟฟ[าส!อง
สว!างพลังงานแสงอาทิตย
(Solar Cell) (จากหมู!ที่ 1
–แยกวัดโคกไมตาย
หมู!ที่ 4)

3

4

5

6

เพื่ออํานวยความ
สะดวก ลด
ปJญหา
อาชญากรรม
และไฟฟ[าส!อง
สว!างไดทั่วถึง

ติดตั้งไฟฟ[าส!องสว!างพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Cell)
(จากหมู!ที่ 1 – แยกวัดโคกไมตาย
หมู!ที่ 4)

การเดินทาง
สัญจร
เพื่อขยายเขตการ ขยายไฟฟ[าแรงต่าํ
ใหบริการดาน
(จากบานสระตะเคียน –
ไฟฟ[าส!องสว!างได บานหนองใหญ!)
ทั่วถึง

กวาง 3.00เมตรยาว 1,050
เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกบดทับแน!นไม!
นอยกว!า 4,725 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
เพื่อพัฒนาระบบ กวาง 10.00 เมตร ยาว 15.00
คมนาคมขนส!งให เมตร มีพื้นที่ก!อสราง 150 ตาราง
มีความสะดวก
เมตรรายละเอียดตามแบบที่ อบต.
และปลอดภัยใน กําหนด

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

500,000

-

500,000

2,000,000

งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

เสี่ยง ปJญหา
อาชญากรรม
และอํานวยความ
สะดวกแก!
ประชาชน
- ลดจํานวนพื้นที่
เสี่ยง ปJญหา
อาชญากรรม
และอํานวยความ
สะดวกแก!
ประชาชน

- ลดจํานวนพื้นที่

ประชาชนไดรับ
การบริหารดาน
ไฟฟ[าสะดวกและ
ทั่วถึงทุกครัวเรือน

ประชาชนไดรับ
การบริหารดาน
ไฟฟ[าสะดวกและ
ทั่วถึงทุกครัวเรือน

ประชาชนมีความ
ประชาชนเดินทาง สะดวกและ
สะดวก
ปลอดภัยในการ
2.รอยละของ
เดินทางสัญจร
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชนมีความ
ประชาชนเดินทาง สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สะดวก
เดินทางสัญจร
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

ตัวชี้วัด
2566
2567 2568 2569 2570
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
283,500
- 1.รอยละของ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ

ที่

-(ต!อ)

หนา 40

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากบานนางดาวลอย
กะฉอดนอก - บานนางพัน
วิหงสพันธุ)

โครงการขุดรื้อคันทางเดิม
แลวบดอัดแน!น
(จากบุกลวย – น้ําผุด)

โครงการก!อสรางถนน
หินคลุก
(จากดอนอะราง – น้ําผุด)

7

8

9

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

วัตถุประสงคG

กวาง 4.00เมตร ยาว 2,067
เมตรหรือมีพื้นที่เกรดบดอัดแน!น
ไม!นอยกว!า 8,268 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

กวาง 4.00เมตร ยาว 97เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม!นอยกว!า 388
ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.กําหนด

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

165,360

609,480

500,000

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณ

-

-

-

ปJญหาอาชญากรรม การบริหารดาน
ไฟฟ[าสะดวกและ
และอํานวยความ
ทั่วถึงทุกครัวเรือน
สะดวกแก!
ประชาชน

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

- ลดจํานวนพื้นที่เสี่ยง ประชาชนไดรับ

ประชาชนเดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

ตัวชี้วัด
2567
2568 2569 2570
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
232,800
- 1.รอยละของ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ทั่วถึง

กวาง 4.00เมตร ยาว 1,693
เมตร หนา 0.15เมตรหรือมี
ปริมาตรหินคลุกบดทับแน!นไม!
นอยกว!า 1,015.80 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
10 โครงการขยายไฟฟ[าแรงต่ํา เพื่อขยายเขตการ ขยายไฟฟ[าแรงต่าํ
(จากบานสระตะเคี ย น – ใหบริการดาน
(จากบานสระตะเคียน –
ไฟฟ[
า
ส!
อ
งสว!
า
งได
บานหนองใหญ!)
บานหนองใหญ!)

โครงการ

ที่

-(ต!อ)

หนา 41

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

-

กวาง 4.00เมตร ยาว 1,450 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาตรลูกรัง
บดทับแน!นไม!นอยกว!า 870 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด
กวาง 5.00เมตร ยาว 140 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม!นอยกว!า 700ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด
กวาง 5.00เมตรยาว 3,000เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง
บดทับแน!นไม!นอยกว!า 2,250 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด

2567
(บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

11 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(พรอมวางท!อขามถนน)
(จากบานนายวน
แอบกระโทก - บานนายถวิล
นิจจอหอ)
12 โครงการซ!อมแซมถนนลูกรัง
(จากแยกไร!นายสวิง
บานสระปะทีป - ทางแยกไป
น้ําผุด)

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
13 โครงการก!อสรางถนน
คมนาคมขนส!งให
คอนกรีตเสริมเหล็ก
มีความสะดวก
(จากบานนายคําแหง
และปลอดภัยใน
ฉัตรทอง – สุดกําแพงวัด)
การเดินทาง
สัญจร
14 โครงการซ!อมแซมถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบ
(รอบที่สาธารณะประโยชน คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
บานสระตะเคียน)
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

2566
(บาท)
-

วัตถุประสงคG
กวาง 4.00เมตร ยาว 106เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม!นอยกว!า 424 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด

โครงการ

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

ที่

-(ต!อ)

-

-

-

-

450,000

420,000

174,000

-

-

-

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

ตัวชี้วัด
2568
2569 2570
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
254,400
- 1.รอยละของ

งบประมาณ

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 42

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

กวาง 3.00เมตร ยาว 80
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม!นอยกว!า
240 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

เพื่อขยายเขตการ ขยายเขตไฟฟ[าแรงต่ํา
ใหบริการดาน
(จากถนนสายสระตะเคียน ไฟฟ[าส!องสว!างได เตาเหล็ก)
ทั่วถึง

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

144,000

2569
(บาท)

-

1,440,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
- 500,000.-

-

-

-

2567
(บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

กวาง 4.00เมตร ยาว 4,000
เมตร หนา 0.15เมตรหรือมี
ปริมาตรหินคลุกบดทับแน!นไม!
นอยกว!า 2,400 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
เพื่อพัฒนาระบบ กวาง 4.00เมตร ยาว 205
18 โครงการก!อสรางถนน
คมนาคมขนส!งให เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี
คอนกรีตเสริมเหล็ก
มีความสะดวก
(จากบานนางยุพารัตน
พื้นที่เทคอนกรีตไม!นอยกว!า
และปลอดภั
ย
ใน
ชํานาญกิจ - บานนายเล็ก
820 ตารางเมตร
การเดิ
น
ทาง
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
ซึมกระโมก)
สัญจร
กําหนด

17 โครงการก!อสรางถนนหิน
คลุก (จากทางแยกตรง
ขามปBาปาลมนายจําป5 –
ไร!นางบุญลอม
ล!ามกระโทก)

16 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากทางแยกตรงขามบาน
นางไพวัน ซึมกระโทก –
บานนายพรม)

15 โครงการขยายเขตไฟฟ[า
แรงต่ํา
(จากถนนสายสระตะเคียน
- เตาเหล็ก)

ที่

-(ต!อ)

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

เสี่ยง ปJญหา
อาชญากรรม
และอํานวย
ความสะดวกแก!
ประชาชน
- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

การบริหารดาน
ไฟฟ[าสะดวก
และทั่วถึงทุก
ครัวเรือน

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

- ลดจํานวนพื้นที่ ประชาชนไดรับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

492,000 1.รอยละของ

2570
(บาท)

หนา 43

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!ง
ใหมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

วัตถุประสงคG
กวาง 4.00เมตร ยาว 190 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม!นอยกว!า 760
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2566 2567 2568 2569
2570
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
- 456,000 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

19 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากรานนอยมือถือ – ย!าโม
องคประจําหมู!บาน
สระตะเคียน)

ที่

-(ต!อ)

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 44

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งใหมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

เพื่อประชาสัมพันธ
ขอมูลข!าวสารให
ประชาชนในหมู!บาน
ไดทันต!อเหตุการณ
บานเมือง
เพื่อใหมีน้ําประปาใช
ครอบคลุม สะอาด
และปลอดภัยไวใช
อุปโภค-บริโภคทุก
ครัวเรือน
เพื่อขยายเขตการ
ใหบริการดานไฟฟ[า
ส!องสว!างไดทั่วถึง

วัตถุประสงคG

500,000

ขยายเขตไฟฟ[าแรงต่ํา
(จากบานตาสี – ระนาม)

810,000

1,000,000

ซ!อมแซมปรับปรุงระบบ
ประปา วางท!อสายเมน
พรอมอุปกรณต!อ ความยาว
3 กิโลเมตรหมู!บาน

กวาง 4.50 เมตร ยาว300
เมตรหรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม!นอยกว!า 1,350 ตาราง
เมตร
รายละเอียดตามแบบที่
อบต.กําหนด

100,000

2566
(บาท)

ขยายเขตเสียงตามสายและ
ปรับปรุงหอกระจายข!าว
พรอมติดตั้งลําโพง อุปกรณ
ครบชุดในหมู!บาน

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2567
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

2568
(บาท)

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

23 โครงการซ!อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากบานนางสมบูรณ หัวสะพานขามหมู!บาน)

หมูที่ 2 บานหนองหิน
20 โครงการขยายเขตเสียง
ตามสายและปรับปรุงหอ
กระจายข!าวพรอมติดตั้ง
ลําโพง อุปกรณ ครบชุด
ในหมู!บาน
21 โครงการซ!อมแซม
ปรับปรุงระบบประปา
วางท!อสายเมน พรอม
อุปกรณต!อ ความยาว 3
กิโลเมตรหมู!บาน
22 โครงการขยายเขตไฟฟ[า
แรงต่ํา
(จากบานตาสี – ระนาม)

ที่

-(ต!อ)
2569
(บาท)

-

-

-

-

2570
(บาท)

เสี่ยง ปJญหา
อาชญากรรม
และอํานวยความ
สะดวกแก!
ประชาชน
- 1.รอยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- ลดจํานวนพื้นที่

จํานวนน้ําประปา
สะอาดบริโภคทุก
ครัวรือน

- รอยละหรือ

ประชาชนไดรับ
ขอมูลข!าวสาร
ครบถวน

- จํานวนหรือ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนไดรับการ
บริหารดานไฟฟ[า
สะดวกและทั่วถึง
ทุกครัวเรือน

ประชาชนมี
น้ําประปาใชสะอาด
อุปโภค-บริโภคทุก
ครัวเรือน

ประชาชนไดขอมูล
ข!าวสารให
ประชาชนใน
หมู!บานไดทันต!อ
เหตุการณบานเมือง

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 45

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งใหมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
-

312,500

575,000

300,000

-

-

-

-

-

-

2568
(บาท)
-

2567
(บาท)

งบประมาณ
2566
(บาท)
63,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

24 โครงการก!อสรางถนน
หินคลุก พรอมวางท!อขนาด
60 ซม. จํานวน 10 ท!อน
(จากฝายบุงิ้ว – ประปาบุงิ้ว)

กวาง 3.50 เมตร ยาว 200
เมตรหนา 0.15เมตรหรือมี
ปริมาตรหินคลุกบดทับแน!นไม!
นอยกว!า 105 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
25 โครงการก!อสรางรางระบาย เพื่อใหน้ําไดถ!ายเท กวาง 0.50 เมตร ยาว 125
น้ําพรอมฝาป\ด
สะดวกและช!วยใน เมตร
(จากบานนายบุญนาค –
การระบายน้ําใหเร็ว รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
บานนายพุฒ)
ขึ้น
กําหนด
26 โครงการก!อสรางรางระบาย เพื่อใหน้ําไดถ!ายเท กวาง 0.50 เมตรยาว 230
สะดวกและช!วยใน เมตร
น้ําพรอมฝาป\ด
การระบายน้ําใหเร็ว รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
(จากบานนายบุญนาค กําหนด
ขึ้น
ถนนใหญ!)
27 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ[า
เพื่อใหประชาชน
ติดตั้งโคมไฟสนามกีฬา
สนามกีฬาเอนกประสงค
ไดรับความสะดวกใน เอนกประสงคหมู!บาน
หมู!บาน
การใชสนามยามค่ํา
คืนอย!างปลอดภัย

ที่

-(ต!อ)
2569
(บาท)

-

-

-

-

2570
(บาท)

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

น้ําไดถ!ายเท
สะดวกลดปJญหา
น้ําท!วมขังใน
พื้นที่
- จํานวนหรือ
น้ําไดถ!ายเท
ประสิทธิภาพ สะดวกลดปJญหา
การระบายน้ํา น้ําท!วมขังใน
พื้นที่
ประชาชนไดรับ
- จํานวนหรือ
ปริมาณโคมไฟ ความสะดวกใน
การใชสนามยาม
ส!องสว!าง
ค่ําคืนอย!าง
ปลอดภัย

- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง
- จํานวนหรือ
ประสิทธิภาพ
การระบายน้ํา

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนา 46

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

วัตถุประสงคG

กวาง 2.00เมตร แบบ 1
ช!อง ยาว 8.00เมตร
รายละเอียดตามแบบที่
อบต.กําหนด

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

1,320,000

100,000

-

-

-

-

-

2568
(บาท)
250,000

-

2567
(บาท)

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

กวาง 4.00เมตร ยาว 550
เมตรหนา 0.15เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม!นอยกว!า
2,200 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่
อบต.กําหนด
30 โครงการซ!อมแซมคอ
เพื่อพัฒนาระบบ ซ!อมแซมคอสะพานที่ชํารุด
สะพานที่ชํารุด
คมนาคมขนส!งให (จากบานนายสมพงษ
(จากบานนายสมพงษ
มีความสะดวกและ ขามมาบานนายสะทอน)
ขามมาบานนายสะทอน) ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

29 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากบานตาสี –
ฝายหนองไข!น้ํา)

28 โครงการก!อสรางบล็อก
คอนเวิรดพรอมประตู
เป\ด–ป\ด

ที่

-(ต!อ)
2569
(บาท)

-

-

-

2570
(บาท)

- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง
- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 47

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2566
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

2568
(บาท)

งบประมาณ

-

2567
(บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

33 โครงการก!อสรางถนน
หินคลุก
(จากบานนายไสว นายบานแผน)

กวาง 4.00เมตร ยาว 280 เมตร
หนา 0.15เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!นอยกว!า
1,120 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 3.00เมตร ยาว 200 เมตร
หนา 0.15เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกบดทับแน!น
ไม!นอยกว!า 90 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!ง
ใหมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!ง
ใหมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

32 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(เลียบคลองลํามาศ 2 ฝJšง
คลอง)

วัตถุประสงคG

เพื่อช!วยป[องกัน ติดตั้งกลองวงจรป\ดรอบหมู!บาน
ทรัพยสินและลด ทาง เขา - ออก และตามแยก
(จํานวน 6 จุด)
เหตุรายที่อาจ
เกิดขึ้นได

โครงการ

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

31 โครงการติดตั้งกลองวงจรป\ด
รอบหมู!บานทาง เขา-ออก
และตามแยก
(จํานวน 6 จุด)

ที่

-(ต!อ)

-

-

2569
(บาท)
60,000
- จํานวนหรือ
ปริมาณการ
เกิดเหตุราย
ลดลง

ตัวชี้วัด
(KPI)

672,000 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง
54,000 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

2570
(บาท)

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชน
ไดรับป[องกัน
ทรัพยสินและ
ลดเหตุรายที่
อาจเกิดขึ้นได
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 48

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

วัตถุประสงคG

396,000

360,000

24,000

144,000

กวาง 4.00เมตร ยาว 150 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม!นอยกว!า 600ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด

กวาง 4.00เมตร ยาว 10 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม!นอยกว!า 40 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด

กวาง 3.00เมตร ยาว 80 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม!นอยกว!า 240 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด

2566
(บาท)

กวาง 4.00เมตร ยาว 165 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม!นอยกว!า 660ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2567
(บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
35 โครงการก!อสรางถนน
คมนาคมขนส!งให
คอนกรีตเสริมเหล็ก
มีความสะดวก
(จากหนองแว!น นานางเพิ่ม ใหญ!กระโทก) และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
36 โครงการก!อสรางถนน
คมนาคมขนส!งให
คอนกรีตเสริมเหล็ก
มีความสะดวก
(จากถนนใหญ! –
และปลอดภัยใน
คลองชลประทาน)
การเดินทาง
สัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
37 โครงการก!อสรางถนน
คมนาคมขนส!งให
คอนกรีตเสริมเหล็ก
มีความสะดวก
(จากบานนายพัสดุ
และปลอดภัยใน
ลํากระโทก –
บานนายเฉลิม ลํากระโทก) การเดินทาง
สัญจร

หมูที่ 3 บานโคกสูง
34 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากบานนายสามารถ
บองโพธิ์ - บานนางพูน
ลองกระโทก)

ที่

-(ต!อ)

-

-

-

-

-

-

-

-

2568
(บาท)

งบประมาณ
2569
(บาท)

-

-

-

-

2570
(บาท)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชนมี
ประชาชนเดินทาง ความสะดวก
สะดวก
และปลอดภัย
2.รอยละของ
ในการเดินทาง
อุบัติเหตุลดลง
สัญจร

- 1.รอยละของ

ประชาชนมี
ประชาชนเดินทาง ความสะดวก
สะดวก
และปลอดภัย
2.รอยละของ
ในการเดินทาง
อุบัติเหตุลดลง
สัญจร

- 1.รอยละของ

ประชาชนมี
ประชาชนเดินทาง ความสะดวก
สะดวก
และปลอดภัย
2.รอยละของ
ในการเดินทาง
อุบัติเหตุลดลง
สัญจร

- 1.รอยละของ

ประชาชนมี
ประชาชนเดินทาง ความสะดวก
สะดวก
และปลอดภัย
2.รอยละของ
ในการเดินทาง
สัญจร
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนา 49

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

เพื่อใหน้ําไดถ!ายเท
สะดวกและช!วยใน
การระบายน้ําให
เร็วขึ้น
เพื่อใหน้ําไดถ!ายเท
สะดวกและช!วยใน
การระบายน้ําให
เร็วขึ้น
เพื่อใหน้ําไดถ!ายเท
สะดวกและช!วยใน
การระบายน้ําให
เร็วขึ้น
เพื่อใหน้ําไดถ!ายเท
สะดวกและช!วยใน
การระบายน้ําให
เร็วขึ้น

กวาง 0.50 เมตร ยาว 185
เมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 0.50เมตร
ยาว 155 เมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 0.50เมตร
ยาว 180 เมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 0.50เมตรยาว 180
เมตร รายละเอียดตามแบบที่
อบต.กําหนด

เพื่อใหประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ[าเพื่อการเกษตร
ไฟฟ[าใชไดอย!าง (จากถนนใหญ!สวนครูตุม สามแยกคลองหิน บานบุงิ้ว)
ทั่วถึง

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-

462,500

387,500

450,000

450,000

-

-

-

-

2567
(บาท)

2568
(บาท)

งบประมาณ
2566
(บาท)
500,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

41 โครงการสรางรางระบายน้าํ
(จากบานนายอํานวย
เพลาศรี - บานนายทึง
แพกระโทก)
42 โครงการก!อสรางรางระบาย
น้ํา
(จากบานนางเลาะ
สูงกระโทก –บานนาง
เฟišองฟ[า แสนอนุรักษ)

38 โครงการขยายเขตไฟฟ[า
เพื่อการเกษตร
(จากถนนใหญ!สวนครูตุม สามแยกคลองหิน บานบุงิ้ว)
39 โครงการสรางรางระบายน้าํ
พรอมบ!อพักน้ํา
(จากถนนใหญ! - บานนายทึง
แพกระโทก)
40 โครงการสรางรางระบายน้าํ
(จากถนนใหญ! – บาน
นายอํานวย เพลาศรี)

ที่

-(ต!อ)

-

-

-

-

-

2569
(บาท)

-

-

-

-

-

2570
(บาท)

- จํานวนหรือ
ประสิทธิภาพ
การระบายน้ํา

- จํานวนหรือ
ประสิทธิภาพ
การระบายน้ํา

- จํานวนหรือ
ประสิทธิภาพ
การระบายน้ํา

- จํานวนหรือ
ประสิทธิภาพ
การระบายน้ํา

- จํานวนหรือ
คุณภาพไฟฟ[าที่
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

น้ําไดถ!ายเท
สะดวกลด
ปJญหาน้ําท!วม
ขังในพื้นที่
น้ําไดถ!ายเท
สะดวกลด
ปJญหาน้ําท!วม
ขังในพื้นที่
น้ําไดถ!ายเท
สะดวกลด
ปJญหาน้ําท!วม
ขังในพื้นที่
น้ําไดถ!ายเท
สะดวกลด
ปJญหาน้ําท!วม
ขังในพื้นที่

ประชาชนมี
ไฟฟ[าใชได
อย!างทั่วถึง

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 50

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กวาง 4.00 เมตร ยาว 300
เมตร
หนา 0.15เมตรหรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม!นอยกว!า 1,200
ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.กําหนด
เพื่อขยายเขตการ จํานวน 20 จุด

ใหบริการดาน
ไฟฟ[าส!องสว!างได
ทั่วถึง

2566
(บาท)

-

-

-

-

2567
(บาท)

-

-

-

-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

46 โครงการติดตั้งไฟฟ[าส!องสว!าง
ตามจุดเสีย่ ง

สัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

45 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากถนนใหญ!โรงสีนอย ไร!นางดํา โยงกระโทก)

44 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากแยกบานนายพัสดุ
ลํากระโทก - บานนางฮวย
กุมกระโทก)

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

วัตถุประสงคG

กวาง 5.00เมตร ยาว 1,650
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม!นอยกว!า
8,250 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
เพื่อพัฒนาระบบ กวาง 4.00เมตร ยาว 200
คมนาคมขนส!งให เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี
มีความสะดวก
พื้นที่เทคอนกรีตไม!นอยกว!า
และปลอดภัยใน 800ตารางเมตร รายละเอียด
การเดินทาง
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

โครงการ

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

43 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากถนนใหญ!สวนครูตุม –
สามแยกคลองหินบานบุงิ้ว)

ที่

-(ต!อ)

100,000

720,000

480,000

-

-

-

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

จํานวนไฟฟ[าที่
ติดตั้งเพิ่มขึ้น

- รอยละของ

ประชาชนไดรับ
การบริการดาน
ไฟฟ[าสะดวก
และทั่วถึงทุก
ครัวเรือน

ประชาชนมี
ประชาชนเดินทาง ความสะดวก
สะดวก
และปลอดภัย
2.รอยละของ
ในการเดินทาง
อุบัติเหตุลดลง
สัญจร

- 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชนมี
ประชาชนเดินทาง ความสะดวก
และปลอดภัย
สะดวก
ในการเดินทาง
2.รอยละของ
สัญจร
อุบัติเหตุลดลง

ตัวชี้วัด
2568
2569 2570
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
4,950,000
- 1.รอยละของ

งบประมาณ

หนา 51

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กวาง 4.00เมตร ยาว 700
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกบดทับ
แน!นไม!นอยกว!า 420 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
เพื่อมีน้ําประปาไว ก!อสรางประปาผิวดินขนาด
ใชอุปโภค-บริโภค ใหญ!
และแกไขปJญหา รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
ขาดแคลนน้ํา
กําหนด
เพื่อมีน้ําประปาไว ติดตั้งระบบประปาภูมิภาค
ใชอุปโภค-บริโภค
และแกไขปJญหา
ขาดแคลนน้ํา
ต!อเติมศาลาประชาคมหมู!บาน
เพื่อใหหมู!บาน
สามารถใชงานได
อย!างมี
ประสิทธิภาพมี
ความสวยงาม

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2566 2567 2568
2569
2570
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
252,000
- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง
- 2,000,000
- รอยละของ
จํานวนน้ําที่
ประชาชนได
ใชทั่วถึง
500,000
- รอยละของ
จํานวนน้ําที่
ประชาชนได
ใชทั่วถึง
500,000
- รอยละของ
จํานวน
ประชาชนได
ใชศาลา
ประชาคม
อย!างมี
ประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

50 โครงการต!อเติมศาลา
ประชาคมหมู!บาน

49 โครงการติดตั้งระบบประปา
ภูมิภาค

48 โครงการก!อสรางประปา
ผิวดินขนาดใหญ!

47 โครงการก!อสรางถนนหินคลุก
(จากถนนใหญ! –
นานายมงคล อุตรเดช)

ที่

-(ต!อ)

ประชาชนใชเป1น
สถานที่จัดการ
ประชุม การ
ฝ]กอบรม และจัด
กิจกรรมต!าง ได
อย!างมี
ประสิทธิภาพ

ประชาชนไดน้ํา
อุปโภค-บริโภค
มาทั่วถึงทุก
ครัวเรือน
ประชาชนไดน้ํา
อุปโภค-บริโภค
มาทั่วถึงทุก
ครัวเรือน

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 52

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โ53ครงการ

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2566 2567 2568
2569
2570
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
- 100,000
- จํานวนหรือ
ประชาชน
ไดรับขอมูล
ข!าวสาร
ครบถวน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

51 โครงการซ!อมแซมปรับปรุง เพื่อประชาสัมพันธขอมูล ซ!อมแซมปรับปรุงระบบ
ระบบหอกระจายข!าว
ข!าวสารใหประชาชนใน
หอกระจายข!าว
หมู!บานไดทันต!อเหตุการณ
บานเมือง

ที่

-(ต!อ)

ประชาชนไดขอมูล
ข!าวสารให
ประชาชนใน
หมู!บานไดทันต!อ
เหตุการณ
บานเมือง

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 53

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

วัตถุประสงคG

-

-

-

-

24,000

48,000

กวาง 4.00เมตร ยาว 10 เมตร
หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม!นอยกว!า 40 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบที่
อบต.กําหนด
กวาง 4.00เมตร ยาว 20 เมตร
หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม!นอยกว!า 80 ตารา
เมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

-

-

500,000

ขยายเขตไฟฟ[า
(จากสามแยกป[อมตํารวจ
ซอยหลังโรงเรียน – บานนาย
ฉลวย แหว!กระโทก)

-

-

750,000

2566
(บาท)

งบประมาณ
2567 2568
(บาท) (บาท)

กวาง 0.50 เมตรยาว 300 เมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

หมูที่ 4 บานโคกไมตาย
52 โครงการก!อสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหน้ําไดถ!ายเท
พรอมวางท!อทุกซอยใน
สะดวกและช!วยใน
หมู!บาน
การระบายน้ําให
เร็วขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบ
53 โครงการขยายเขตไฟฟ[า
คมนาคมขนส!งให
(จากสามแยกป[อมตํารวจ
มีความสะดวกและ
ซอยหลังโรงเรียน –
บานนายฉลวย แหว!กระโทก) ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
54 โครงการก!อสรางถนน
เพื่อพัฒนาระบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คมนาคมขนส!งให
(จากบานนางสาวรัตนาพร
มีความสะดวกและ
เขาซอย)
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
55 โครงการก!อสรางถนน
เพื่อพัฒนาระบบ
คอนกรีตเขาไร!
คมนาคมขนส!งให
(สายนางสายพาน
มีความสะดวกและ
โฮนกระโทก)
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ที่

-(ต!อ)
2569
(บาท)

-

-

-

-

2570
(บาท)

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประสิทธิภาพ
การระบายน้ํา

- จํานวนหรือ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

น้ําไดถ!ายเท
สะดวกลด
ปJญหาน้ําท!วม
ขังในพื้นที่

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 54

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งใหมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งใหมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

58 โครงการก!อสรางถนนหิน
คลุก
(จากบานนางสมพร –
บานนางหนูแดง บุญหลั่ง)

59 โครงการก!อสรางสะพาน
(ขามคลองฝายที่ 2)

ท!อขนาด 0.80 เมตร
ยาว 25 เมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 4.00เมตร ยาว 2,000
เมตร หนา 0.15เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกบดทับแน!น
ไม!นอยกว!า 1,200 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 4.00เมตร ยาว 1,000
เมตร หนา 0.15เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกบดทับแน!น
ไม!นอยกว!า 600 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 4.00เมตร ยาว 20 เมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

-

2566
(บาท)
62,500

2,000,000

360,000

720,000

-

-

-

-

-

-

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประสิทธิภาพ
การระบายน้ํา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2567
2568 2569 2570
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
- จํานวนหรือ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งใหมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

57 โครงการก!อสรางถนนหิน
คลุก
(จากไร!นางแตงหน!วย –
ไร!นางสายล!าม)

วัตถุประสงคG

เพื่อใหน้ําไดถ!ายเท
สะดวกและช!วยใน
การระบายน้ําใหเร็ว
ขึ้น

โครงการ

56 โครงการวางท!อระบายน้ํา
ขางสระหลวง

ที่

-(ต!อ)

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

น้ําไดถ!ายเท
สะดวกลด
ปJญหาน้ําท!วม
ขังในพื้นที่

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 55

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งใหมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กวาง 3.00 เมตร ยาว 1,000
เมตร หนา 0.15เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกบดทับแน!นไม!
นอยกว!า 450 ลบ.ม.
รายละเอี ย ดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

กวาง 4.00เมตร ยาว 800
เมตรหนา 0.15เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกบดทับแน!นไม!
นอยกว!า 480 ลบ.ม.
รายละเอี ย ดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
ซ!อมแซมฝายกักน้ํา

ขยายเขตไฟฟ[า
(จากบานผูใหญ! – คลองราง)

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

-

-

-

-

288,000

-

-

2567
(บาท)
500,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

63 โครงการก!อสรางถนนหิน
คลุก
(จากไร!นายกิตติศักดิ์
บอกขุนทด - ไร!นายสุทิน
ผันกระโทก)

อุปโภค-บริโภค
ตลอดฤดูกาล

62 โครงการซ!อมแซมฝายกักน้ํา เพื่อมีน้ําไวใช

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งใหมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

61 โครงการก!อสรางถนนหิน
คลุก
(ขางบานนางสําราญกิจ ไร!นางธินาพร)

วัตถุประสงคG

เพื่ออํานวยความ
สะดวก ลด ปJญหา
อาชญากรรม และ
ไฟฟ[าส!องสว!างได
ทั่วถึง

โครงการ

60 โครงการขยายเขตไฟฟ[า
(จากบานผูใหญ! –
คลองราง)

ที่

-(ต!อ)

-

-

270,000

100,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
2569
(บาท)

-

-

-

-

2570
(บาท)

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ปริมาณน้ํามีใช
ตลอดป5

- จํานวนหรือ

เสี่ยง ปJญหา
อาชญากรรม
และอํานวย
ความสะดวกแก!
ประชาชน
- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมีน้ํา
ไวใชอุปโภคบริโภคตลอด
ฤดูกาล
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

การบริหารดาน
ไฟฟ[าสะดวก
และทั่วถึงทุก
ครัวเรือน

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

- ลดจํานวนพื้นที่ ประชาชนไดรับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนา 56

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

ประโยชนไดอีก
มากมาย
เพื่อมีน้ําประปา ขยายเขตน้ําประปาภูมิภาค
ไวใชอุปโภค(ซอยบานผูใหญ! - ไร!นางดา
บริโภคและ
หวัน)
แกไขปJญหา
ขาดแคลนน้ํา

กวาง 3.00 เมตรยาว 700
เมตร หนา 0.15เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกบดทับ
แน!นไม!นอยกว!า 315 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
เพื่อพัฒนา
กวาง 4.00เมตร ยาว 500
ระบบคมนาคม เมตร หนา 0.15เมตร
ขนส!งใหมีความ หรือมีปริมาตรหินคลุกบดทับ
สะดวกและ
แน!นไม!นอยกว!า 300 ลบ.ม.
ปลอดภัยในการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
เดินทางสัญจร กําหนด
เพื่อมีพื้นที่ใช
ถมสระหลวงติดบานนายณรงค
สอยใช
(เนื้อที่ 300 ตารางวา)

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส!งใหมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

-

-

-

-

2567
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

300,000

180,000

งบประมาณ
2568
2569
(บาท)
(บาท)
189,000
-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

67 โครงการขยายเขต
น้ําประปาภูมิภาค
(ซอยบานผูใหญ! –
ไร!นางดาหวัน)

66 โครงการถมสระหลวงติด
บานนายณรงค

65 โครงการก!อสรางถนนหิน
คลุก
(จากศาลตาปูB - ถนนดํา)

64 โครงการซ!อมแซมถนนหิน
คลุก
(แยกจากไร!นางแตงหน!วย
– ไร!นายฮวด ซึมกระโทก)

ที่

-(ต!อ)

จํานวนน้ําที่
ประชาชนไดใช
ทั่วถึง

ละของพื้นที่ใช
สอยเพิ่มขึ้น

ใชสอยใช
ประโยชนไดอีก
มากมาย
ประชาชนไดน้ํา
อุปโภค-บริโภคมา
ทั่วถึงทุกครัวเรือน

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

- จํานวนหรือรอย ประชาชนมีพื้นที่

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ตัวชี้วัด
(KPI)

500,000 รอยละของ

2570
(บาท)

หนา 57

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!ง
ใหมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!ง
ใหมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!ง
ใหมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

วัตถุประสงคG

-

-

375,000

270,000

กวาง 5.00เมตร ยาว 125 เมตร
หนา 0.15เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!นอยกว!า
625 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด
กวาง 5.00เมตร ยาว 90 เมตร
หนา 0.15เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!นอยกว!า
450 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด

-

315,000

2566
(บาท)

-

-

-

งบประมาณ
2567 2568
(บาท) (บาท)

กวาง 5.00เมตร ยาว 105เมตร
หนา 0.15เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!นอยกว!า
525 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

70 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากบานนายฤชุชัย
ใหญ!กระโทก - บานนาย
สมบูรณ บุญเลี้ยง)

69 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากบานนางดํา ศรีคณิต –
คลองส!งน้ําชลประทาน)

หมูที่ 5 บานหนองไขน้ํา
68 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากบานนายแป[น
ผัดกระโทก - บานนางราตรี
แยกกระโทก)

ที่

-(ต!อ)
2569
(บาท)

-

-

-

2570
(บาท)
- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง
- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง
- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 58

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

เพื่ออํานวย
ความสะดวก
ลด ปJญหา
อาชญากรรม
และไฟฟ[าส!อง
สว!างไดทั่วถึง

วัตถุประสงคG

ติดตั้งไฟฟ[าส!องสว!างพลังงานแสงอาทิตย
(Solar Cell)
จํานวน 18 จุดดังนี้
1.ปากทางเขาหมู!บานหนองไข!น้ํา
2.ตรงลานกีฬาหมู!บานหนองไข!น้ํา
3.หนาบานนายพาน เคนหนองเดิน่
4.หนาบานนางสมฤดี บุญเลีย้ ง
5.หนาบานนางประมวล เพลาศรี
6.หนาบานนางสังเวียน คําสะอาด
7.หนาบานนางเบญจลักษณ ยอกระโทก
8.หนาบานนางเอก ชื่นรัมย
9.หนาบานนางสุบิน ป[องเขต
10.หนาบานนางหนูพรม โรคกระโทก
11.หนาบานนางสมพร สรีคณิต
12.หนาบานนางแตœว โรคกระโทก
13.หนาบานนางทองใบ คิดได
14.หนา บานนางสายชล ลุยกระโทก
15.ถนนดานหลังโรงเรียนบานหนองหิน
จํานวน 3 จุด

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2566
2567 2568 2569 2570
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
300,000
- ลดจํานวน
พื้นที่เสี่ยง
ปJญหา
อาชญากรรม
และอํานวย
ความสะดวก
แก!ประชาชน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

71 โครงการติดตั้งไฟฟ[า
ส!องสว!างพลังงาน
แสงอาทิตย
(Solar Cell)
จํานวน 18 จุด

ที่

-(ต!อ)

ประชาชนไดรับ
การบริหารดาน
ไฟฟ[าสะดวก
และทั่วถึงทุก
ครัวเรือน

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 59

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส!งใหมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส!งใหมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

วัตถุประสงคG
กวาง 4.00เมตร ยาว 550
เมตร หนา 0.15เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกบดทับ
แน!นไม!นอยกว!า 330 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 3.00เมตร ยาว 550
เมตร หนา 0.15เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกบดทับ
แน!นไม!นอยกว!า 330 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
จัดทําป[ายชื่อหัวหนาครัวเรือน
ภายในหมู!บานทุกครอบครัว
(จํานวน 105 ครัวเรือน)

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)
198,000

148,500

52,500

-

-

-

-

-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหหมู!บานมี
ป[ายชื่อ
ครัวเรือนเป1น
ระเบียบ
เรียบรอย
75 โครงการซ!อมแซมบ!อบาดาลเดิม เพื่อใหหมู!บาน ซ!อมแซมบ!อบาดาลเดิมที่ชํารุด
ไดมีแหล!งน้ําใช (หนาบานนายเพิ่ม เรียบกระ
ที่ชํารุด
อย!างมี
(หนาบานนายเพิ่ม
โทก)
ประสิ
ท
ธิ
ภ
าพ
เรียบกระโทก)

74 โครงการจัดทําป[ายชื่อหัวหนา
ครัวเรือนภายในหมู!บานทุก
ครอบครัว

72 โครงการก!อสรางถนนหินคลุก
เลียบคลองลํามาศ
(จากสวนนายศักดิ์ชัย
วรรณเสถียร –
ฝายน้ําลนบานหนองไข!น้ําช!วง
นานายไกฟ[า ประกอบเพชร)
73 โครงการก!อสรางถนนหินคลุก
ช!วงฝายน้ําลน
(จากไร!นายสมพร สอบกระโทก
- ไร!นางวิชาญ ลองกระโทก)

ที่

-(ต!อ)

-

-

-

100,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
2569
(บาท)

-

-

-

-

2570
(บาท)

ปริมาณน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

- จํานวนหรือ

ปริมาณป[ายชื่อ
เพื่มขึ้น

- จํานวนหรือ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาขนใน
หมู!บานมีป[าย
ชื่อครัวเรือน
เป1นระเบียบ
เรียบรอย
ประชาชนใน
หมู!บานไดมี
แหล!งน้ําใช
อย!างมี
ประสิทธิภาพ

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 60

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อใหหมู!บานสามารถ ซ!อมแซมศาลาประชาคม
ใชงานไดอย!างมี
หมูบ! าน
ประสิทธิภาพมีความ
สวยงาม

78 โครงการซ!อมแซม
ศาลาประชาคมหมู!บาน

-

2567
(บาท)

-

-

-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหหมู!บานใชเป1น
สถานที่จัดการประชุม
การฝ]กอบรม และจัด
กิจกรรมต!างๆ ของ
หมู!บาน

77 โครงการก!อสราง
ศาลาประชาคมหมู!บาน

-

2566
(บาท)

ก!อสรางศาลาประชาคม
หมู!บาน
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

วัตถุประสงคG
-

โครงการ

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

76 โครงการเจาะบ!อบาดาลใน เพื่อใหประชาชนในได เจาะบ!อบาดาลในการเกษตร
การเกษตรในสวน ไร! นา ใชน้าํ ในการจัดเกษตร ในสวน ไร! นาจํานวน 10 บ!อ

ที่

-(ต!อ)
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2568
2569 2570
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
1,000,000
- จํานวนหรือ
ปริมาณของ
บ!อบาดาล
เพิ่มขึ้น
1,800,000
- รอยละของ
จํานวน
ประชาชนได
ใชศาลา
ประชาคม
อย!างมี
ประสิทธิภาพ
300,000
- รอยละของ
จํานวน
ประชาชนได
ใชศาลา
ประชาคม
อย!างมี
ประสิทธิภาพ
สถานที่จัดการ
ประชุม การ
ฝ]กอบรม และ
จัดกิจกรรม
ต!างๆ ของ
หมู!บาน
ประชาชน
สามารถใชงาน
ไดอย!างมี
ประสิทธิภาพมี
ความสวยงาม

ประชาชนใชเป1น

ประชาชนในได
ใชน้ําในการจัด
เกษตร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 61

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กวาง 4.00เมตร ยาว 220
เมตร หนา 0.15เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกบดทับ
แน!นไม!นอยกว!า 132 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
เพื่อประชาสัมพันธ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงพรอม
ขอมูลข!าวสารให ติดตั้งลําโพง อุปกรณ ครบชุดใน
ประชาชนใน
หมู!บาน
หมู!บานไดทันต!อ
เหตุการณ
บานเมือง
เพื่อพัฒนาระบบ กวาง 5.00เมตร ยาว 250
คมนาคมขนส!งให เมตร หนา 0.15เมตร
มีความสะดวกและ หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!นอย
ปลอดภัยในการ กว!า 1,250 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
เดินทางสัญจร
กําหนด

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

-

750,000

- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2566 2567 2568
2569
2570
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
79,200
- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง
- 100,000
- จํานวนหรือ
ประชาชน
ไดรับขอมูล
ข!าวสาร
ครบถวน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

81 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายหลังโรงเรียน
บานหนองหิน
พรอมเสริมถมดิน)

79 โครงการก!อสรางถนนหิน
คลุกทางเขานา
(ช!วงระหว!างติดคลองส!งน้ํา
ชลประทาน นานายธนาวัตร
แหยงกระโทก –
นานายณรงค วรรทวงศ)
80 โครงการติดตั้งเครื่องขยาย
เสียงหอกระจายข!าวหมู!บาน
(เสียงตามสาย)

ที่

-(ต!อ)

กองช!าง

ประชาชนไดขอมูล
ข!าวสารให
ประชาชนใน
หมู!บานไดทันต!อ
เหตุการณ
บานเมือง
ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หนา 62

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

โครงการ

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

วัตถุประสงคG
กวาง 3.00เมตร ยาว 220 เมตร
หนา 0.15เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกบดทับแน!น
ไม!นอยกว!า 99 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 5.00เมตร ยาว 250 เมตร
หนา 0.15เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!นอยกว!า
1,250 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 5.00เมตร ยาว 105 เมตร
หนา 0.15เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!นอยกว!า
525 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 5.00เมตร ยาว 110 เมตร
หนา 0.15เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!นอยกว!า
550 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

750,000

งบประมาณ
2566 2567 2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
59,400

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

85 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากศาลากลางหมู!บาน –
บานนางประวิง วรรทวงศ)

84 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(บานนายแป[น ผักกระโทก)

83 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายหลังโรงเรียนบาน
หนองหินพรอมเสริมถมดิน)

82 โครงการก!อสรางถนนหิน
คลุก (จากนานางบุหลัน
หยวกกระโทก –
นานางอมิตรา ใยกระโทก)

ที่

-(ต!อ)

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชนมี
ประชาชนเดินทาง ความสะดวก
สะดวก
และปลอดภัย
2.รอยละของ
ในการเดินทาง
อุบัติเหตุลดลง
สัญจร

330,000 1.รอยละของ

ประชาชนมี
ประชาชนเดินทาง ความสะดวก
สะดวก
และปลอดภัย
2.รอยละของ
ในการเดินทาง
อุบัติเหตุลดลง
สัญจร

ประชาชนเดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ตัวชี้วัด
(KPI)

315,000 1.รอยละของ

2570
(บาท)

หนา 63

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งใหมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

วัตถุประสงคG

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งใหมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กวาง 4.00เมตร ยาว 600 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาตร
ลูกรังบดทับแน!นไม!นอยกว!า
360 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 470
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม!นอยกว!า 2,350
ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

กวาง 5.00เมตร ยาว 350เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม!นอยกว!า 1,750
ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
ขยายเขตประปาภูมิภาคหมู!บาน
(จากบานนายเดีย่ ว –บานสําราญ)

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

1,410,000

-

-

72,000

400,000

1,050,000

2566
(บาท)

งบประมาณ
2567 2568
(บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

89 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากไร!นางสําเนียง –
ถนนสายหลัก)

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งใหมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
88 โครงการซ!อมแซมถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งใหมี
เขาไร!
(จากถนนดํา – ไร!นางโปร!ง) ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

87 โครงการขยายเขตประปา
ภูมิภาคหมู!บาน
(จากบานนายเดีย่ ว –
บานสําราญ)

หมูที่ 6 บานโคกวัวนอน
86 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตจากเหล็ก
(จากถนนหลัก –
สระน้ําคอนกรีต)

ที่

-(ต!อ)

-

-

-

-

2569
(บาท)

-

-

-

-

2570
(บาท)

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง
- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 64

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

วัตถุประสงคG

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งใหมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งใหมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

92 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากถนนสายหลัก บานนายประนอม
พูนสวัสดิ์)

93 โครงการซ!อมแซมถนน
ลูกรัง
(จากไร!นางสมศรี
เนตรสว!าง –
ไร!นายประจวบ)

กวาง 5.00เมตร ยาว 360 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม!นอยกว!า 1,800
ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 4.00เมตร ยาว 450เมตร
หนา 0.15 เมตรห
รือมีปริมาตรลูกรังบดทับแน!นไม!
นอยกว!า 270 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

ติดตั้งไฟฟ[าส!องสว!างพรอมสาย
พาดดับ (จากบานนายจันมา –
บานนายทิวา)

ขยายเขตไฟฟ[า
(จากถนนดํา – บานนายฝรั่ง)

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1,08,000

54,000

-

-

-

300,000

2566
(บาท)
600,000

-

-

-

-

-

-

ประชาชนเดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

เสี่ยง ปJญหา
อาชญากรรม
และอํานวยความ
สะดวกแก!
ประชาชน
- ลดจํานวนพื้นที่
เสี่ยง ปJญหา
อาชญากรรม
และอํานวยความ
สะดวกแก!
ประชาชน
- 1.รอยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2567
2568 2569 2570
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
- ลดจํานวนพื้นที่

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่ออํานวยความ
สะดวก ลด ปJญหา
อาชญากรรม และ
ไฟฟ[าส!องสว!างได
ทั่วถึง

91 โครงการติดตั้งไฟฟ[าส!อง
สว!างพรอมสายพาดดับ
(จากบานนายจันมา –
บานนายทิวา)

ไฟฟ[าส!องสว!างได
ทั่วถึง

90 โครงการขยายเขตไฟฟ[า เพื่ออํานวยความ
สะดวก ลด ปJญหา
(จากถนนดํา –
อาชญากรรม และ
บานนายฝรั่ง)

ที่

-(ต!อ)

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนไดรับ
การบริหารดาน
ไฟฟ[าสะดวก
และทั่วถึงทุก
ครัวเรือน

ประชาชนไดรับ
การบริหารดาน
ไฟฟ[าสะดวก
และทั่วถึงทุก
ครัวเรือน

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 65

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากเดิม –
ถนนคอนกรีตขึ้นเขา)

96

97

กวาง 4.00 เมตรยาว 15 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม!นอยกว!า 60 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบที่
อบต.กําหนด

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

-

-

-

-

54,000

2567
(บาท)
36,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

กวาง 4.00เมตร ยาว 800
เมตรหนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรลูกรังบดทับแน!นไม!
นอยกว!า 480 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

กวาง 3.00 เมตร ยาว 600
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรลูกรังบดทับแน!นไม!
นอยกว!า 270 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
เพื่อพัฒนาระบบ กวาง 5.00เมตร ยาว 450 เมตร
คมนาคมขนส!งให หนา 0.15 เมตร
มีความสะดวก
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!นอยกว!า
และปลอดภัยใน 2,250 ตารางเมตร รายละเอียด
การเดินทาง
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

วัตถุประสงคG

สัญจร
โครงการซ!อมแซมถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
พรอมวางท!อ 4 จุด
มีความสะดวก
(จากไร!นายสนั่น –
และปลอดภัยใน
ไร!นางหลงมา)
การเดินทาง
สัญจร

โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายบานนายเพลิน
ต!อคอนกรีตเดิม –
คอนกรีตหนาบานนาง
สมปอง)
โครงการซ!อมแซมถนนลูกรัง
(จากถนนดํา –
ไร!นางสมมุง)

94

95

โครงการ

ที่

-(ต!อ)

-

-

96,000

1,350,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
2569
(บาท)

-

-

-

-

2570
(บาท)

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการ
เดินทาง
สัญจร
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการ
เดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการ
เดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการ
เดินทาง
สัญจร

หนา 66

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการซ!อมแซม
ลูกรังถนนเขาไร!
(จากไร!ผูใหญ!ณรงค –
ไร!นายหงษ)

โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากบานนายทิวา –
วัดสระตะเคียน
ธรรมาราม)

98

99

101

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

วัตถุประสงคG

กวาง 5.00เมตร ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม!นอยกว!า 500
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด

กวาง 5.00เมตร ยาว 150
เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม!นอยกว!า 750
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด

กวาง 5.00เมตร ยาว 500 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม!นอยกว!า 2,500
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด

กวาง 4.00เมตร ยาว 900 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาตร
ลูกรังบดทับแน!นไม!นอยกว!า 540
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่
อบต.กําหนด

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

-

-

-

-

2567
(บาท)

-

-

-

-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ไร!นายหงส –
ไร!นางนิตย)

100 โครงการสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากไร!นางคําปJน –
ไร!นางสายราม)

โครงการ

ที่

-(ต!อ)

-

-

-

งบประมาณ
2568
(บาท)
108,000
-

300,000

450,000

1,500,000

2569
(บาท)

2570
(บาท)

- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 67

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
-

-

-

งบประมาณ
2566 2567 2568 2569
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

102 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากบานนางจินดา บานนายชมพู)

กวาง 5.00เมตร ยาว 40 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!นอยกว!า
200 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
103 โครงการซ!อมแซมถนน เพื่อพัฒนาระบบ กวาง 4.00เมตร ยาว 114
ลูกรัง
คมนาคมขนส!งให เมตร หนา 0.15 เมตร
(จากบานนายบุญเลี้ยง – มีความสะดวกและ หรือมีปริมาตรลูกรังบดทับแน!นไม!
ปลอดภัยในการ นอยกว!า 68.40 ลบ.ม.
บานนายสมเกียรติ)
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
เดินทางสัญจร
กําหนด

ที่

-(ต!อ)

13,680 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
(บาท)
120,000 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 68

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

เพื่อใหประชาชน
ในหมู!บานไดมี
แหล!งน้ําไวใช
อุปโภค-บริโภค
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!ง
ใหมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
เพื่อใหน้ําได
ถ!ายเทสะดวก
และช!วยในการ
ระบายน้ําใหเร็ว
ขึ้น
เพื่อใหน้ําได
ถ!ายเทสะดวก
และช!วยในการ
ระบายน้ําใหเร็ว
ขึ้น

วัตถุประสงคG

กวาง 0.50เมตร ยาว 490 เมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

กวาง 4.00เมตร ยาว 203 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!นอยกว!า
812 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 0.50เมตร ยาว 300 เมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

ประปาผิวดินขนาดเล็ก

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1,225,000

750,000

487,200

2,000,000

2566
(บาท)

-

-

-

-

งบประมาณ
2567 2568
(บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

107 โครงการก!อสรางราง
ระบายน้ํา
(จากย!าโม –
บานช!างนอย)

106 โครงการก!อสรางราง
ระบายน้ํา
(จากย!าโม –
บานนายสิทธิชัย)

105 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากบานครูตอย–
บานแม!สง!า)

หมูที่ 7 บานบุงิ้ว
104 โครงการก!อสรางประปา
ผิวดิน

ที่

-(ต!อ)

-

-

-

-

2569
(บาท)

-

-

-

-

2570
(บาท)

น้ําไดถ!ายเท
สะดวกลดปJญหา
น้ําท!วมขังใน
พื้นที่

ประชาชนใน
หมู!บานไดมี
แหล!งน้ําไวใช
อุปโภค-บริโภค
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

- จํานวนหรือ
น้ําไดถ!ายเท
ประสิทธิภาพ สะดวกลดปJญหา
การระบายน้ํา น้าํ ท!วมขังใน
พื้นที่

- จํานวนหรือ
ปริมาณนาที่
ประชาชน
ไดรับ
- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง
- จํานวนหรือ
ประสิทธิภาพ
การระบายน้ํา

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนา 69

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

วัตถุประสงคG

เพื่อขยายเขต
การใหบริการ
ดานไฟฟ[าส!อง
สว!างไดทั่วถึง

-

-

-

-

กวาง 0.50เมตร ยาว 300
เมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
ขยายเขตประปาส!วนภูมภิ าค
หมู!บาน

ขยายเขตไฟฟ[าเพื่อการเกษตร
(จากบานบุงิ้ว – หองเลี้ยงไหม
นายไพโรจน)

2566
(บาท)

กวาง 0.50เมตร ยาว 250
เมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

500,000

1,000,000

750,000

-

-

-

-

-

-

- รอยละของ
ประชาชนไดรับ
จํานวนไฟฟ[าที่ การบริการดาน
ติดตั้งเพิ่มขึ้น ไฟฟ[าสะดวก
และทั่วถึงทุก
ครัวเรือน

และทั่วถึงทุก
ครัวเรือน

ประชาชนไดรับ
- รอยละของ
จํานวนประปา การบริการดาน
ที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น ประปาสะดวก

- จํานวนหรือ
น้ําไดถ!ายเท
ประสิทธิภาพ สะดวกลดปJญหา
การระบายน้ํา น้าํ ท!วมขังใน
พื้นที่

หนา 70

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
2567
2568 2569 2570
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
625,000
- จํานวนหรือ
น้ําไดถ!ายเท
กองช!าง
ประสิทธิภาพ สะดวกลดปJญหา
การระบายน้ํา น้าํ ท!วมขังใน
พื้นที่

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

111 โครงการขยายเขตไฟฟ[าเพื่อ
การเกษตร
(จากบานบุงิ้ว – หองเลี้ยงไหม
นายไพโรจน)

108 โครงการก!อสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหน้ําได
(จากย!าโม – สระตนโพธิ์)
ถ!ายเทสะดวก
และช!วยในการ
ระบายน้ําใหเร็ว
ขึ้น
109 โครงการก!อสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหน้ําได
(จากย!าโม –
ถ!ายเทสะดวก
และช!วยในการ
ทางเขาบานโคกสูง -บุงิ้ว)
ระบายน้ําใหเร็ว
ขึ้น
110 โครงการขยายเขตประปาส!วน เพื่อใหประชาชน
ภูมิภาคหมู!บาน
มีน้ําประปาใชได
อย!างทั่วถึง

ที่

-(ต!อ)

-

-

-

-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อขยายเขต
การใหบริการ
ดานไฟฟ[าส!อง
สว!างไดทั่วถึง

-

112 โครงการขยายเขตไฟฟ[า
เพื่อการเกษตร
(จากนานายบรรจง –
นานายไสว)
-

2567
(บาท)

-

2566
(บาท)

เพื่อพัฒนาระบบ กวาง 5.00เมตร ยาว 1,000
113 โครงการซ!อมแซมถนน
คมนาคมขนส!งให เมตร หนา 0.15 เมตร
ลูกรัง
(จากปBายูคา – สระบ!อหิน) มีความสะดวก
หรือมีปริมาตรลูกรังบดทับแน!น
และปลอดภัยใน ไม!นอยกว!า 750ลบ.ม.
การเดินทาง
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
สัญจร
กําหนด
เพื่อพัฒนาระบบ กวาง 5.00เมตร ยาว 2,000
114 โครงการซ!อมแซมถนน
คมนาคมขนส!งให เมตร หนา 0.15 เมตร
ลูกรัง
มีความสะดวก
(จากบานนายสมเชง –
หรือมีปริมาตรลูกรังบดทับแน!น
และปลอดภั
ย
ใน
ไร!นายปรีชา)
ไม!นอยกว!า 1,500 ลบ.ม.
การเดินทาง
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
สัญจร
กําหนด
เพื่อพัฒนาระบบ กวาง 4.00เมตร ยาว 1,000
115 โครงการซ!อมแซมถนน
คมนาคมขนส!งให เมตร หนา 0.15 เมตร
ลูกรัง
มีความสะดวก
(จากไร!นายดํารงศักดิ์ –
หรือมีปริมาตรลูกรังบดทับแน!น
และปลอดภั
ย
ใน
ไร!นางนางอินมา)
ไม!นอยกว!า 600ลบ.ม.
การเดินทาง
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
สัญจร
กําหนด

วัตถุประสงคG
-

โครงการ

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟ[าเพื่อการเกษตร
(จากนานายบรรจง –
นานายไสว)

ที่

-(ต!อ)

-

-

150,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
500,000

-

-

120,000

300,000

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

จํานวนไฟฟ[าที่
ติดตั้งเพิ่มขึ้น

- รอยละของ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนไดรับ
การบริการดาน
ไฟฟ[าสะดวกและ
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน
ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 71

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

เพื่อพัฒนาระบบ กวาง 6.00 เมตร ยาว 6.00
คมนาคมขนส!งให เมตรรายละเอียดตามแบบที่
มีความสะดวกและ อบต.กําหนด
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กวาง 5.00เมตร ยาว 300
เมตรหนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!นอย
กว!า 1,500 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
เพื่อใหประชาชนมี ติดตั้งประปา(แชมเปญ) แทนอัน
เก!าที่ชํารุด จํานวน 1 ถัง
น้ําประปาใชได
อย!างทั่วถึง

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณ
2566 2567 2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
- 900,000
-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

118 โครงการก!อสรางบล็อก
คอนเวิรด (ขามคลองหิน)

117 โครงการติดตั้งประปา
(แชมเปญ) แทนอันเก!าที่
ชํารุด จํานวน 1 ถัง

116 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากย!าโม –
บานนายสิทธิชัย)

ที่

-(ต!อ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

500,000 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง
500,000 รอยละของ
จํานวนประปา
ที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น

2570
(บาท)

ประชาชน
ไดรับการ
บริการดาน
ประปาสะดวก
และทั่วถึงทุก
ครัวเรือน
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 72

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ
กวาง 5.00เมตร ยาว 35
เมตร
รายละเอียดตามแบบที่
อบต.กําหนด

กวาง 3.50เมตร ยาว 800
เมตรหนา 0.15เมตรหรือมี
ปริมาตรหินคลุกบดทับแน!น
ไม!นอยกว!า 420ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่
อบต.กําหนด
เพื่อพัฒนาระบบ
กวาง 4.00เมตร ยาว 50
คมนาคมขนส!งใหมี เมตร หนา 0.15เมตรหรือมี
ความสะดวกและ
พื้นที่เทคอนกรีตไม!นอยกว!า
ปลอดภัยในการ
200 ตารางเมตร
เดินทางสัญจร
รายละเอียดตามแบบที่
อบต.กําหนด
เพื่อใหน้ําไดถ!ายเท กวาง 5.00เมตร ยาว 100
สะดวกและช!วยใน เมตร
การระบายน้ําใหเร็ว รายละเอียดตามแบบที่
ขึ้น
อบต.กําหนด

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งใหมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งใหมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

252,000

1,750,000

2566
(บาท)

250,000

120,000

-

-

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

122 โครงการก!อสรางรางระบาย
น้ํา(จากบานนายเสน!ห
แยกกระโทก –
บานนางสมหมาย)

121 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากบานนายแคลว –
บานนางบุญแต!ง)

120 โครงการก!อสรางถนนหิน
คลุก
(แยกจากคลองลํามาศเสน
ตะกุดเวียน)

หมูที่ 8 บานใหม
119 โครงการต!อเติมท!อบล็อก
คอนเวิรด (ขามลํามาศ)

ที่

-(ต!อ)

-

-

-

-

2569
(บาท)

-

-

-

-

2570
(บาท)

ประสิทธิภาพ
การระบายน้ํา

- จํานวนหรือ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง
- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ตัวชี้วัด
(KPI)

น้ําไดถ!ายเท
สะดวกลด
ปJญหาน้ําท!วม
ขังในพื้นที่

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 73

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

-

-

-

-

-

2567
(บาท)
75,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

125 โครงการขยายเขตไฟฟ[าแรงต่ํา เพื่อขยายเขต ขยายเขตไฟฟ[าแรงต่ําพรอม
พรอมไฟฟ[าส!องสว!าง
การใหบริการ ไฟฟ[าส!องสว!าง
(เสนบานช!างทวย)
ดานไฟฟ[าส!อง (เสนบานช!างทวย)
สว!างไดทั่วถึง

123 โครงการก!อสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหน้ําได กวาง 5.00เมตร ยาว 30 เมตร
(จากบานนางพนมพร
ถ!ายเทสะดวก รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
วรรณเสถียร - คลองลํามาศ) และช!วยใน
กําหนด
การระบายน้ํา
ใหเร็วขึ้น
124 โครงการขยายเขตไฟฟ[าแรงต่ํา เพื่อขยายเขต ขยายเขตไฟฟ[าแรงต่ําพรอมฟ[า
การใหบริการ ส!องสว!าง
พรอมฟ[าส!องสว!าง
ดานไฟฟ[าส!อง (เสนบานนายสําเริง วัดกระโทก)
(เสนบานนายสําเริง
วัดกระโทก)
สว!างไดทั่วถึง

ที่

-(ต!อ)

-

500,000

500,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
2569
(บาท)

-

-

-

2570
(บาท)

น้ําไดถ!ายเท
สะดวกลดปJญหา
น้ําท!วมขังใน
พื้นที่

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชนไดรับ
การบริการดาน
ไฟฟ[าสะดวก
และทั่วถึงทุก
ครัวเรือน
- รอยละของ ประชาชนไดรับ
จํานวนไฟฟ[า การบริการดาน
ที่ติดตั้ง
ไฟฟ[าสะดวก
และทั่วถึงทุก
เพิ่มขึ้น
ครัวเรือน
- รอยละของ
จํานวนไฟฟ[า
ที่ติดตั้ง
เพิ่มขึ้น

- จํานวนหรือ
ประสิทธิภา
พการระบาย
น้ํา

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนา 74

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

-

-

กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,800
เมตรหนา 0.15เมตรหรือมี
ปริมาตรลูกรังบดทับแน!นไม!นอย
กว!า 1,080 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
-

-

-

500,000

งบประมาณ
2566 2567 2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
- 240,000

ขยายเขตไฟฟ[าการเกษตร
(จากสะพานบานใหม! –
ถนนดํา)

กวาง 4.00เมตร ยาว 100
เมตรหนา 0.15เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!นอย
กว!า 400 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

128 โครงการซ!อมแซมถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบ
(ซอยประตนประดู! –
คมนาคมขนส!ง
ใหมีความ
ถนนสันติสุข ไปบุงิ้ว)
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

เพื่อขยายเขต
การใหบริการ
ดานไฟฟ[าส!อง
สว!างไดทั่วถึง

127 โครงการขยายเขตไฟฟ[า
การเกษตร
(จากสะพานบานใหม! –
ถนนดํา)

วัตถุประสงคG

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!ง
ใหมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

โครงการ

126 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากบานช!างทวย – ถนน
ใหญ!สระตะเคียนไปสันติสุข)

ที่

-(ต!อ)

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุ
ลดลง
- รอยละของ
จํานวนไฟฟ[า
ที่ติดตั้ง
เพิ่มขึ้น

สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

- 1.รอยละของ ประชาชนมีความ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนไดรับ
การบริการดาน
ไฟฟ[าสะดวกและ
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน
216,000 1.รอยละของ ประชาชนมีความ
ประชาชน
สะดวกและ
เดินทาง
ปลอดภัยในการ
สะดวก
เดินทางสัญจร
2.รอยละของ
อุบัติเหตุ
ลดลง

2570
(บาท)

หนา 75

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

วัตถุประสงคG
กวาง 6.00เมตร ยาว 600
เมตรหนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!นอย
กว!า 3,600 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อขยายเขตการ ขยายเขตไฟฟ[าเพื่อการเกษตร
ใหบริการดาน
(จากบานนายอัน้ –
ไฟฟ[าส!องสว!างได นานางเดือน)
ทั่วถึง

500,000

1,000,000

-

-

-

-

500,000

2,160,000

2566
(บาท)

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

132 โครงการขยายเขตไฟฟ[าเพื่อ
การเกษตร
(จากบานนายอั้น –
นานางเดือน)

เพื่อใหประชาชน ซ!อมแซมศาลาประชาคม
ในหมู!บานมีที่
ประกอบกิจกรรม
อย!างสะดวกและ
ปลอดภัย
131 โครงการขยายเขตน้ําประปา เพื่อใหประชาชน ขยายเขตน้ําประปาส!วน
มีน้ําประปาใชได ภูมิภาค
ส!วนภูมภิ าค
อย!างทั่วถึง

130 โครงการซ!อมแซมศาลา
ประชาคม

หมูที่ 9 บานคลองศรีสุข
129 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากสี่แยกบานนางบุญตา –
ถนนทางหลวงชนบท)

ที่

-(ต!อ)

-

-

-

-

2569
(บาท)

-

-

-

-

2570
(บาท)

จํานวนไฟฟ[า
ที่ติดตั้ง
เพิ่มขึ้น

- รอยละของ

จํานวน
ประปาที่
ติดตั้งเพิ่มขึ้น

- รอยละของ

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุ
ลดลง
- จํานวนของ
ประชาชน
ที่มาใชบริการ

ประชาชนใน
หมู!บานมีที่
ประกอบ
กิจกรรมอย!าง
สะดวก
ประชาชนไดรับ
การบริการดาน
ประปาสะดวก
และทั่วถึงทุก
ครัวเรือน
ประชาชนไดรับ
การบริการดาน
ไฟฟ[าสะดวก
และทั่วถึงทุก
ครัวเรือน

ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

- 1.รอยละของ ประชาชนมี

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนา 76

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ
กวาง 5.00เมตร ยาว 300
เมตร หนา 0.15เมตรหรือมี
ปริมาตรลูกรังบดทับแน!นไม!นอย
กว!า 225 ลบ.ม. รายละเอียด
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

สัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

กวาง 5.00เมตร ยาว 800
เมตรหนา 0.15เมตร
หรือมีปริมาตรลูกรังบดทับแน!น
ไม!นอยกว!า 600 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

กวาง 5.00เมตร ยาว 300
เมตรหนา 0.15เมตรหรือมี
ปริมาตรลูกรังบดทับแน!นไม!นอย
กว!า 225 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
เพื่อพัฒนาระบบ กวาง 5.00เมตร ยาว 800
คมนาคมขนส!งให เมตรหนา 0.15เมตรหรือมี
มีความสะดวก
ปริมาตรลูกรังบดทับแน!นไม!นอย
และปลอดภัยใน กว!า 600 ลบ.ม. รายละเอียด
การเดินทาง
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

-

-

-

-

2567
(บาท)

-

-

-

-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

136 โครงการซ!อมแซมถนน
ลูกรัง
(จากบานนายเหลือ –
สระน้ํากลางหมู!บาน)

135 โครงการซ!อมแซมถนน
ลูกรังทางเขาไร!
(จากถนนลานมันกิตติคณ
ุ
- เขาโปร!งแดง)

134 โครงการซ!อมแซมถนนลูก
รักทางเขาไร! -นา
(จากบานนางบุญรวง –
นานายสมชัย)

133 โครงการซ!อมแซมถนน
ลูกรังทางเขาไร! – นา
(จากบานนางแตœว–
นานายสําคัญ)

ที่

-(ต!อ)

-

-

45,000

120,000

-

งบประมาณ
2568
2569
(บาท)
(บาท)
45,000
-

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ตัวชี้วัด
(KPI)

120,000 1.รอยละของ

2570
(บาท)

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 77

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

วัตถุประสงคG
200,000

500,000

400,000

กวาง 2.50 เมตร ยาว 5
เมตร
สูง 2.50เมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
ก!อสรางประตูเป\ด-ป\ดน้ําและ
วางท!อระบายน้ํา
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

2566
(บาท)

จัดซื้อถังแชมเปญน้ําประปา
ชุมชน จํานวน 1 ถัง แทนถัง
เก!าที่ชํารุด

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

-

-

-

-

งบประมาณ
2567 2568
(บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อจัดใหมีการ
ใหบริการ
น้ําประปาใหกับ
ประชา ชนในพื้นที่
คลอบคลุมทุก
ครัวเรือน
138 โครงการจัดสรางถังพักน้ํา
เพื่อจัดใหมีการ
จํานวน 1 บ!อ
ใหบริการ
น้ําประปาใหกับ
ประชา ชนในพื้นที่
คลอบคลุมทุก
ครัวเรือน
139 โครงการก!อสรางประตูเป\ด - เพื่อใหน้ําไดถ!ายเท
ป\ดน้ําและวางท!อระบายน้ํา สะดวกและช!วยใน
การระบายน้ําให
เร็วขึ้น

หมูที่ 10 บานสันติสุข
137 โครงการจัดซื้อถังแชมเปญ
น้ําประปาชุมชน
จํานวน 1 ถัง แทนถังเก!าที่
ชํารุด

ที่

-(ต!อ)
2569
(บาท)

-

-

-

2570
(บาท)

ประชาชนในพื้นที่
ได รับบริการ
น้ําประปา คลอบ
คลุมทุกครัว เรือน

ประชาชนในพื้นที่
ได รับบริการ
น้ําประปา คลอบ
คลุมทุกครัว เรือน

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

- จํานวนหรือ
น้ําไดถ!ายเท
ประสิทธิภาพ สะดวกลดปJญหา
การระบายน้ํา น้าํ ท!วมขังในพื้นที่

- จํานวนการ
สนองตอบต!อ
ความตองการ
ใชน้ําประปา

- จํานวนการ
สนองตอบต!อ
ความตองการ
ใชน้ําประปา

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนา 78

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!ง
ใหมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
-

-

-

500,000

102,150

-

2566
(บาท)
1,488,600

-

-

หนา 79

กองช!าง

ประชาชน
- รอยละของ
จํานวนไฟฟ[าที่ ไดรับการ
ติดตั้งเพิ่มขึ้น บริการดาน
ไฟฟ[าสะดวก
และทั่วถึงทุก
ครัวเรือน

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช!าง

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2567
2568 2569 2570
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

140 โครงการซ!อมแซมถนนลูกรัง
(ทางหลักเขาไร!จากซอย 1 ซอย 10)

กวาง 6.00เมตรยาว
8,270เมตร
หนา0.15เมตรหรือมี
ปริมาตรลูกรังบดทับแน!นไม!
นอยกว!า 7,443 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่
อบต.กําหนด
141 โครงการซ!อมแซมถนนหินคลุก เพื่อพัฒนาระบบ กวาง 5.00 เมตร ยาว
(จากซอย 1 เชื่อมถนน
คมนาคมขนส!ง 227 เมตร หนา 0.15เมตร
ใหมีความ
หรือมีปริมาตรหินคลุกบด
เสนทางหลัก)
ทับแน!นไม!นอยกว!า
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ 170.25 ลบ.ม.
เดินทางสัญจร รายละเอียดตามแบบที่
อบต.กําหนด
142 โครงการขยายเขตไฟฟ[าแรงต่ํา เพื่อขยายเขต
ขยายเขตไฟฟ[าแรงต่ําและ
และไฟฟ[าส!องสว!าง
การใหบริการ
ไฟฟ[าส!องสว!าง
เพื่อการเกษตร
ดานไฟฟ[าส!อง เพื่อการเกษตร
(จากซอย 1 - ซอย 3 ไปตาม สว!างไดทั่วถึง
ถนนเสนหลัก เชื่อมต!อตรงโคง
ซอย 1 ตรงตามถนนซอย
ตะวันออกสํานักสงฆชัยมงคล)

ที่

-(ต!อ)

โครงการ

เดินทางสัญจร
เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส!งใหมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กวาง 5.00เมตร ยาว 1,350
เมตรหนา 0.15เมตร
หรือมีปริมาตรลูกรังบดทับแน!น
ไม!นอยกว!า 1,012.50 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

กวาง 6.00เมตรยาว 44 เมตร
หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม!นอยกว!า 264
ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
เพื่อพัฒนา
กวาง 7.00เมตร ยาว 350
ระบบคมนาคม เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม!นอย
ขนส!งใหมีความ กว!า 2,450ตารางเมตร
สะดวกและ
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
ปลอดภัยในการ กําหนด

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส!งใหมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

-

-

-

202,500

735,000

-

-

-

-

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2567
2568 2569 2570
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
158,400
- 1.รอยละของ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

145 โครงการซ!อมแซมถนนลูกรัง
(ซอย 7 ดานทิศตะวันตก)

144 โครงการซ!อมแซมถนนลาดยาง
ทิศใตชุมชน

143 โครงการซ!อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
(จากคุมที่ 4 -3
หนาบานนายครรชิต มูลไธสง –
หนาบานนางอํานวย สรงแจ!ม)

ที่

-(ต!อ)

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 80

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,300
เมตรหนา 0.15เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังบดทับแน!นไม!นอย
กว!า 975 ลบ.ม. รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต. กําหนด

-

-

-

-

-

-

195,000

150,000

500,000

งบประมาณ
2566 2567
2568
2569
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
- 172,500
-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

สัญจร
149 โครงการซ!อมแซมถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบ
(ซอย 5 ดานทิศตะวันตก) คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

148 โครงการซ!อมแซมถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบ กวาง 5.00เมตร ยาว 1,000
(ซอย 1 ดานทิศตะวันตก) คมนาคมขนส!งให เมตรหนา 0.15เมตร หรือมี
มีความสะดวก
ปริมาตรลูกรังบดทับแน!นไม!นอย
และปลอดภัยใน กว!า 750 ลบ.ม. รายละเอียดตาม
การเดินทาง
แบบที่ อบต.กําหนด

ไฟฟ[าส!องสว!างได
ทั่วถึง

146 โครงการซ!อมแซมถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบ กวาง 5.00เมตร ยาว 1,150
(ซอย 6 ดานทิศตะวันตก) คมนาคมขนส!งให เมตรหนา 0.15เมตร หรือมี
มีความสะดวก
ปริมาตรลูกรังบดทับแน!นไม!นอย
และปลอดภัยใน กว!า 862.50 ลบ.ม.
การเดินทาง
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
สัญจร
กําหนด
147 โครงการขยายไฟฟ[าแรงต่ํา เพื่อขยายเขตการ ขยายไฟฟ[าแรงต่าํ
(ด!านนอกทางทิศใตหมู!บาน) ใหบริการดาน
(ด!านนอกทางทิศใตหมู!บาน)

ที่

-(ต!อ)
2570
(บาท)

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

จํานวนไฟฟ[าที่
ติดตั้งเพิ่มขึ้น

- รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนไดรับ
การบริการดาน
ไฟฟ[าสะดวกและ
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน
ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 81

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

-

กวาง 5.00เมตร ยาว 1,000เมตร
หนา 0.15เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังบดทับแน!นไม!นอยกว!า 750
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 5.00เมตร ยาว 500 เมตร
หนา 0.15เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังบดทับแน!นไม!นอยกว!า 375
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 5.00เมตร ยาว 500 เมตร
หนา 0.15เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังบดทับแน!นไม!นอยกว!า 375
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

-

-

-

-

-

-

75,000

75,000

150,000

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2566 2567 2568
2569
2570
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
75,000
- 1.รอยละของ
-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

สัญจร
151 โครงการซ!อมแซมถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบ
(ซอย 8 ดานทิศตะวันตก) คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
152 โครงการซ!อมแซมถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบ
(ซอย 3 ดานทิศตะวันตก) คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
153 โครงการซ!อมแซมถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบ
(ซอย 2 ดานทิศตะวันตก) คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

150 โครงการซ!อมแซมถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบ กวาง 5.00เมตร ยาว 500เมตร
(ซอย 10ดานทิศตะวันออก) คมนาคมขนส!งให หนา 0.15เมตร หรือมีปริมาตร
มีความสะดวก
ลูกรังบดทับแน!นไม!นอยกว!า 375
และปลอดภัยใน ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
การเดินทาง
กําหนด

ที่

-(ต!อ)

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 82

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

ซ!อมแซมศูนยเรียนรูดาน
การเกษตรชุมชน จํานวน 1 หลัง
กวาง 60 เมตร ยาว 150 เมตร
ลึก 2 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด
(เลนที่ 1)กวาง 5.00เมตร
ยาว452 เมตร
(เลนที่ 2) กวาง 5.00 เมตร
ยาว 452 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด
ยางไม!นอยกว!า 9,040 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบที่
อบต.กําหนด

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณ
2566 2567 2568 2569
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

155 โครงการซ!อมแซมศูนย
เรียนรูดานการเกษตร
ชุมชน จํานวน 1 หลัง
156 โครงการขุดสระน้ําในที่
สาธารณะประโยชน
บริเวณสํานักสงฆชัยมงคล
157 โครงการก!อสราง
ถนนลาดยาง (2 เลน)
(จากถนนกลางหมู!บาน
สันติสุข - สันตินิมิตร
พรอมปรับปรุงเก าะกลาง
ถนน)

สัญจร
เพื่อใหประชาชน
ในหมู!บานไดมี
แหล!งเรียนรู
เพื่อใหประชาชน
ในหมู!บานไดมี
แหล!งน้ําไวใช
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

เพื่อพัฒนาระบบ กวาง 5.00เมตร ยาว 700 เมตร
154 โครงการซ!อมแซมถนน
คมนาคมขนส!งให หนา 0.15เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรัง
(ซอย 4 ดานทิศตะวันตก) มีความสะดวก
ลูกรังบดทับแน!นไม!นอยกว!า 525
และปลอดภัยใน ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่
การเดินทาง
อบต.กําหนด

ที่

-(ต!อ)

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

2,712,000 1.รอยละของ

ปริมาณแหล!ง
เรียนรู
450,000 จํานวนหรือ
สระน้ําเพิ่มขึ้น

200,000 จํานวนหรือ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
(บาท)
105,000 1.รอยละของ

ประชาชนใน
หมู!บานไดมีแหล!ง
เรียนรู
ประชาชนใน
หมู!บานไดมีแหล!ง
น้ําไวใช
ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 83

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งใหมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหน้ําไดถ!ายเท กวาง 0.50 เมตร ยาว 400
สะดวกและช!วยใน เมตร รายละเอียดตามแบบที่
การระบายน้ําใหเร็ว อบต.กําหนด
ขึ้น

-

100,000

-

-

81,000

1,000,000

-

540,000

2566
(บาท)

งบประมาณ
2567 2568
(บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

161 โครงการก!อสรางรางระบาย
น้ํา
(จากบานนายเอียด สังขลาย
-บานนายชม เขียดกระโทก)

ใหกับประชาชนใน
พื้นที่คลอบคลุมทุก
ครัวเรือน

กวาง 6.00เมตร ยาว 1,000
เมตร หนา 0.15เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกบดทับแน!นไม!
นอยกว!า 900 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
เพื
อ
่
พั
ฒ
นาระบบ
159 โครงการก!อสรางถนนหิน
กวาง 6.00เมตร ยาว 150
คมนาคมขนส!
ง
ใหมี
คลุก
เมตรหนา 0.15เมตร หรือมี
ความสะดวกและ
(จากหนาศาลตาปูB
ปริมาตรหินคลุกบดทับแน!นไม!
ปลอดภั
ย
ในการ
นอยกว!า 135 ลบ.ม.
หนองหญาปลอง –
เดิ
น
ทางสั
ญ
จร
บานนายควร เชียรประโคน)
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
เพื่อจัดใหมีการ
160 โครงการซ!อมแซมระบบ
ซ!อมแซมระบบน้ําประปา
ใหบริการน้ําประปา หมู!บาน
น้ําประปาหมู!บาน

หมูที่ 11 บานสันติมิตร
158 โครงการก!อสรางถนนหิน
คลุก
(จากถนนลาดยาง - สะพาน
บานบุบานโคก)

ที่

-(ต!อ)

-

-

-

-

2569
(บาท)

-

-

-

-

2570
(บาท)

ประสิทธิภาพ
การระบายน้ํา

- จํานวนหรือ

สนองตอบต!อ
ความตองการ
ใชน้ําประปา

- จํานวนการ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนในพื้นที่
ได รับบริการ
น้ําประปา
ครอบคลุมทุกครัว
เรือนแกปJญหา
การขาดแคลนน้ํา
ในฤดูแลง
น้ําไดถ!ายเท
สะดวกลดปJญหา
น้ําท!วมขังในพื้นที่

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 84

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อใหประชาชนมี
สถนที่ขายของและ
เพิ่มรายไดใหกับ
ชุมชนเพิ่มการสราง
งาน สรางอาชีพ

ก!อสรางตลาดชุมชนสันตินิมิตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

-

1,000,000

810,000

625,000

-

-

-

-

-

-

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุ
ลดลง
- จํานวนหรือ
ปริมาณ
รานคา
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีสถนที่
ขายของและเพิ่ม
รายไดใหกับชุมชน
เพิ่มการสรางงาน
สรางอาชีพ

สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

น้ําไดถ!ายเทสะดวก
ลดปJญหาน้ําท!วมขัง
ในพื้นที่

สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

- 1.รอยละของ ประชาชนมีความ

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุ
ลดลง
- จํานวนหรือ
ประสิทธิ
ภาพการ
ระบายน้ํา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
2567
2568 2569 2570
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
270,000
- 1.รอยละของ ประชาชนมีความ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

165 โครงการก!อสรางตลาด
ชุมชนสันตินิมิตร

-

กวาง 6.00เมตร ยาว 1,500
เมตรหนา 0.15เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกบดทับแน!นไม!
นอยกว!า 1,350 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งใหมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

-

-

เพื่อใหน้ําไดถ!ายเท กวาง 0.50 เมตร ยาว 250
สะดวกและช!วยใน เมตร รายละเอียดตามแบบที่
การระบายน้ําใหเร็ว อบต.กําหนด
ขึ้น

กวาง 5.00เมตร ยาว 600
เมตรหนา 0.15เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกบดทับแน!นไม!
นอยกว!า 450 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

2566
(บาท)

163 โครงการก!อสรางราง
ระบายน้ํา
(จากบานางจันธิดา
โชติราษ - บานนายสรสิทธ
จํานงนอก)
164 โครงการก!อสรางถนนหิน
คลุกทางเขาไร!
(ซอย 7 จากไร!นายไกรศร
ทองคําสุข - ไร!นายสาขา
คําพฤกษ ชนอุทยาน)

วัตถุประสงคG

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งใหมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

โครงการ

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

162 โครงการก!อสรางถนนหิน
คลุก
(จากบานนางสุวจี
นวลปJกศรี –
บานนายสุวิทย วิลยั วรรณ)

ที่

-(ต!อ)

หนา 85

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

-

กวาง 6.00เมตร ยาว 2,000
เมตรหนา 0.15เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกบดทับแน!นไม!
นอยกว!า 1,800 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
เพื่อพัฒนาระบบ กวาง 6.00เมตร ยาว 700 เมตร
คมนาคมขนส!งให หนา 0.15เมตร หรือมีปริมาตร
มีความสะดวกและ หินคลุกบดทับแน!นไม!นอยกว!า
ปลอดภัยในการ 630 ลบ.ม.
เดินทางสัญจร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

2567
(บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

169 โครงการก!อสรางถนนหิน
คลุก
(ซอย 2 ครึ่ง –
ไร!นายวันดี สรางนอก)
-

-

กวาง 0.50เมตร ยาว 300 เมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

2566
(บาท)
-

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก!อสรางลานกีฬาตานยาเสพติด
(บริเวณศาลากลางบาน)

วัตถุประสงคG

166 โครงการก!อสรางลานกีฬา เพื่อใหประชาชน
ตานยาเสพติด
ในหมูบ! านใชเป1น
(บริเวณศาลากลางบาน) สถานทีอ่ อกกําลัง
กาย
167 โครงการก!อสรางราง
เพื่อใหน้ําไดถ!ายเท
ระบายน้ํา
สะดวกและช!วยใน
(จากบานนางเริง เวสา – การระบายน้ําให
ไร!นายหล!อ)
เร็วขึ้น
168 โครงการก!อสรางถนนหิน เพื่อพัฒนาระบบ
คลุกซอย 1
คมนาคมขนส!งให
(จากไร!นางเปรมฤดี –
มีความสะดวกและ
อ!างเก็บน้ําหวยเตย)
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ที่

-(ต!อ)

378,000

1,080,000

-

-

750,000

-

-

-

-

-

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประสิทธิภาพ
การระบายน้ํา

- จํานวนหรือ

ปริมาณการใช
สนามเพิ่มขึ้น

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2568
2569 2570
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
200,000
- จํานวนหรือ

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

น้ําไดถ!ายเท
สะดวกลด
ปJญหาน้ําท!วม
ขังในพื้นที่

ประชาชนใน
หมู!บานใชเป1น
สถานที่ออก
กําลังกาย

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 86

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กวาง 6.00เมตร ยาว 300
เมตรหนา 0.15เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกบดทับแน!นไม!
นอยกว!า 270 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
เพื่อพัฒนาระบบ กวาง 6.00เมตร ยาว 500
คมนาคมขนส!งให เมตรหนา 0.15เมตร หรือมี
มีความสะดวก
ปริมาตรหินคลุกบดทับแน!นไม!
และปลอดภัยใน นอยกว!า 450 ลบ.ม.
การเดินทาง
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
สัญจร
กําหนด

2566
(บาท)

-

-

-

-

2567
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณ
2568
(บาท)
1,080,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

173 โครงการก!อสรางถนนหิน
คลุก
(จากบานนายกวน
เชียประโคน –
บานนายสารท คําพฤกษ)

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

ทั่วถึง

172 โครงการก!อสรางถนนหิน
คลุก
(จากบานนายมานพ บานนายวินิจ ระยาเพชร)

171 โครงการขยายเขตไฟฟ[า
แรงต่ํา
(จากซอย 1 - ซอย 10)

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

วัตถุประสงคG

กวาง 6.00เมตรยาว 2,000
เมตรหนา 0.15เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกบดทับแน!นไม!
นอยกว!า 1,800 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
เพื่อใหประชาชน ขยายเขตไฟฟ[าแรงต่ํา
มีไฟฟ[าใชไดอย!าง (จากซอย 1 - ซอย 10)

โครงการ

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

170 โครงการก!อสรางถนนหิน
คลุก ซอย 9
(จากไร!นางเชา ยอกระโทก
– อุทยานแห!งชาติทับลาน)

ที่

-(ต!อ)

-

270,000

162,000

600,000

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

จํานวนไฟฟ[าที่
ติดตั้งเพิ่มขึ้น

- รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนไดรับ
การบริการดาน
ไฟฟ[าสะดวกและ
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน
ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 87

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

วัตถุประสงคG
กวาง 6.00เมตร ยาว 9,000
เมตร หนา 0.15เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกบดทับ
แน!นไม!นอยกว!า 8,100 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
ขุด เจาะ บ!อบาดาลในหมู!บาน

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณ
2566 2567 2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
- 4,860,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อจัดใหมีการ
ใหบริการน้ํา
บาดาลใหกับ
ประชาชนในพื้นที่
ไดใชทั่วถึง
เพื่อใหประชาชน ต!อเติมศาลาประชาคม
176 โครงการต!อเติมศาลา
ในหมู!บานมีที่
ประชาคม
ประกอบกิจกรรม
อย!างสะดวกและ
ปลอดภัย
เพื่อใหน้ําได
177 โครงการก!อสรางราง
กวาง 0.50เมตร ยาว 200
ถ!
า
ยเทสะดวก
ระบายน้ํา
เมตร รายละเอียดตามแบบที่
และช!
ว
ยในการ
(จากบานนางจงกลนี อบต.กําหนด
ระบายน้
า
ํ
ใหเร็
ว
บานนางรัตนากร ชูขุนทด)
ขึ้น

175 โครงการขุด เจาะ บ!อ
บาดาลในหมู!บาน

174 โครงการก!อสรางถนนหิน
คลุก
(จากซอย 0 -ซอย 10
เสนหลัก)

ที่

-(ต!อ)

ประสิทธิภาพ
การระบายน้ํา

500,000 จํานวนหรือ

ประชาชนที่มา
ใชบริการ

300,000 จํานวนของ

บาดาลเพิ่มขึ้น

1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

ตัวชี้วัด
(KPI)

150,000 จํานวนของบ!อ

2570
(บาท)

ประชาชน
ใหบริการน้ํา
บาดาลใหกับ
ประชาชนใน
พื้นที่ไดใชทั่วถึง
ประชาชนใน
หมู!บานมีที่
ประกอบ
กิจกรรมอย!าง
สะดวก
น้ําไดถ!ายเท
สะดวกลด
ปJญหาน้ําท!วม
ขังในพื้นที่

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 88

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

วัตถุประสงคG
-

-

-

-

375,000

1,080,000

720,000

กวาง 6.00เมตร ยาว 3,500 หนา
0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดทับ
แน!นไม!นอยกว!า 3,150 ลบ.ม.
พรอมวางบลmอคเหลี่ยม 3 จุด
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด
กวาง 6.00เมตร ยาว 200 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!
นอยกว!า 1,200 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด

2566
(บาท)

งบประมาณ
2567 2568
(บาท) (บาท)

720,000

(เลนที่ 1)กวาง 5.00เมตร ยาว 120
เมตร
(เลนที่ 2) กวาง 5.00 เมตร ยาว 120
เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม!นอยกว!า
2,400ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด
กวาง 5.00เมตร ยาว 250 เมตร
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม!นอยกว!า 1,250
ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส!งใหมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
เพื่อพัฒนา
179 โครงการซ!อมแซม
ระบบคมนาคม
ถนนลาดยาง
ขนส!งใหมีความ
(สายบานนายอานนท
โพพันดุง – บานนายสีนวน สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
พรมกระโทก)
เดินทางสัญจร
180 โครงการซ!อมแซมถนนลูกรัง เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
(จากอ!างหวยเตย –
ขนส!งใหมีความ
ไร!นายเทียม วรรทวงค)
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
เพื่อพัฒนา
181 โครงการก!อสรางถนน
ระบบคมนาคม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายบานนายณรงค เขียวขํา ขนส!งใหมีความ
สะดวกและ
- บานนายสิงหทอง
ปลอดภัยในการ
ปลิงกระโทก)
เดินทางสัญจร

หมูที่ 12 บานหนองใหญ
178 โครงการซ!อมแซม
ถนนลาดยาง (2 เลน)
(จากบานนายพรม
ผันสําโรง - บานนายสุทิน
จันทรสิงห)

ที่

-(ต!อ)

-

-

-

-

2569
(บาท)

-

-

-

-

2570
(บาท)

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 89

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

วัตถุประสงคG

1,020,000

-

-

-

-

-

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

930,000

-

-

-

1,020,000

-

กวาง 6.00เมตร ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม!นอยกว!า 1,200 ตาราง
เมตร พรอมวางท!อเหลี่ยม
จํานวน 2 จุด
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด
กวาง 6.00เมตร ยาว 3,500 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังบดทับแน!นไม!นอยกว!า 3,150
ลบ.ม. พรอมวางท!อเลี่ยม จํานวน 2
จุด
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด
กวาง 6.00เมตร ยาว 4,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังบดทับแน!นไม!นอยกว!า 3,600
ลบ.ม.พรอมวางท!อเลี่ยม
จํานวน 2 จุด
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

-

กวาง 6.00เมตร ยาว 300 เมตร
หนา 0.15 เมตร พรอมวางท!อ 2
จุดหรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!นอยกว!า
1,800 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด

2566
(บาท)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2567
2568 2569 2570
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
1,170,000
- 1.รอยละของ

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
183 โครงการก!อสรางถนน
คมนาคมขนส!งให
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
วางท!อเหลี่ยมจํานวน 2 จุด มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
(สายบานนายบุญเทียน –
การเดินทาง
บานนางสีพรม)
สัญจร
184 โครงการซ!อมแซมถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบ
พรอมวางท!อเลี่ยม จํานวน คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
2 จุด
และปลอดภัยใน
(จากไร!นายเปลีย่ น –
การเดินทาง
ไร!นายบัณฑิตา)
สัญจร
185 โครงการซ!อมแซมถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบ
พรอมวางท!อเลี่ยม จํานวน คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
2 จุด
และปลอดภัยใน
(สายบานนายแถว –
การเดินทาง
ไร!นางกรองทิพย)
สัญจร

182 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
วางท!อ 2 จุด
(สายบานนายทองสุข –
บานนางลอย)

ที่

-(ต!อ)

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 90

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

วัตถุประสงคG

กวาง 6.00เมตร ยาว 4,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกบดทับแน!นไม!นอยกว!า 3,600
ลบ.มพรอมวางท!อ จํานวน 3 จุด
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด

กวาง 6.00เมตร ยาว 4,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังบดทับแน!นไม!นอยกว!า 3,600
ลบ.ม.
พรอมวางท!อเลี่ยม จํานวน 2 จุด
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด
กวาง 6.00เมตร ยาว 2,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกบดทับแน!นไม!นอยกว!า 1,800
ลบ.ม พรอมวางท!อ 2 จุด
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด

กวาง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร
หนา 0.15เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง
บดทับแน!นไม!นอยกว!า 375 ลบ.ม.
พรอมวางบล็อกเหลี่ยม 1 จุด
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

2567
(บาท)
225,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

189 โครงการก!อสรางถนนหิน
คลุกพรอมวางท!อ จํานวน
3 จุด
(สายบานบุบานโคก –
ใตอ!างเก็บน้ําหวยเตย)

188 โครงการก!อสรางถนนหิน
คลุกพรอมวางท!อ 2 จุด
(สายไร!นายประกอบ ไร!นายอดุลย)

187 โครงการซ!อมแซมถนน
ลูกรังพรอมวางท!อเลีย่ ม
จํานวน 2 จุด
(สายบานนายแถว–
ไร!นายบัณฑิต)

186 โครงการซ!อมแซมถนน
ลูกรังพรอมวางบล็อก
เหลี่ยม 1 จุด
(สายไร!นายประกอบ –
ไร!ผูใหญ!ประเสริฐ)

ที่

-(ต!อ)

-

2,160,000

1,080,000

2,340,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
2569
(บาท)

-

-

-

-

2570
(บาท)

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการ
เดินทาง
สัญจร
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการ
เดินทาง
สัญจร
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการ
เดินทาง
สัญจร
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการ
เดินทาง
สัญจร

หนา 91

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ

กวาง 5.00 เมตร ยาว 260
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม!นอยกว!า
1,300 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
เพื่อพัฒนาระบบ กวาง 5.00เมตร ยาว 1,500
คมนาคมขนส!งให เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
มีความสะดวกและ ปริมาตรหินคลุกบดทับแน!นไม!
ปลอดภัยในการ นอยกว!า 1,125 ลบ.ม.
เดินทางสัญจร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
เพื่อใหประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ[าแรงต่ําเพื่อ
ไฟฟ[าใชไดอย!าง การเกษตร (ใตอ!างหวยเตย
ยาว 1,500 เมตร พรอมลง
ทั่วถึง
หมอแปลงไฟ 1 จุด)

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

-

-

500,000

675,000

-

-

- จํานวนหรือ
คุณภาพไฟฟ[าที่
เพิ่มขึ้น

- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2566 2567
2568
2569 2570
(KPI)
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
- 780,000
- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

192 โครงการขยายเขตไฟฟ[า
แรงต่ําเพื่อการเกษตร
(ใตอ!างหวยเตย
ยาว 1,500เมตร พรอม
ลงหมอแปลงไฟ 1 จุด)

191 โครงการก!อสรางถนนหิน
คลุก
(สายบานนายสิงห –
อ!างเก็บน้ําหวยเตย)

190 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายถนนทางเขาหมู!บาน
2 เลน)

ที่

-(ต!อ)

ประชาชนมี
ไฟฟ[าใชไดอย!าง
ทั่วถึง

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 92

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กวาง 6.00เมตร ยาว 250
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!นอย
กว!า 1,500 ตารางเมตร
พรอมวางท!อ จํานวน 1 จุด
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 6.00เมตร ยาว 350
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!นอย
กว!า 2,100 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 6.00เมตร ยาว 250
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!นอย
กว!า 1,500 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

-

-

-

-

900,000

1,260,000

- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2566 2567 2568
2569
2570
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
975,000
- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

195 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายบานนายทอง –
บานนายสิงหทอง)

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!ง
ใหมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!ง
ใหมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

194 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายบานนายแถว –
บานนายจําเริญ)

วัตถุประสงคG

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!ง
ใหมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

โครงการ

193 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายบานนายอานนท –
บานนายสีนวน)

ที่

-(ต!อ)

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 93

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณ
2566 2567 2568 2569
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

กวาง 6.00เมตร ยาว 5,000 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาตรลูกรัง
บดทับแน!นไม!นอยกว!า 4,500 ลบ.ม.
พรอมวางท!อ 5 จุด
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด

กวาง 6.00เมตร ยาว 3,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรลูกรังบดทับแน!นไม!นอย
กว!า 2,700 ลบ.ม.
พรอมวางท!อ จํานวน 3 จุด
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด
เพื่อพัฒนาระบบ กวาง 6.00เมตร ยาว 100 เมตร
คมนาคมขนส!งให หนา 0.15 เมตร
มีความสะดวก
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!นอยกว!า
และปลอดภัยใน 600 ตารางเมตร
การเดินทาง
พรอมวางท!อ จํานวน 2 จุด
สัญจร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด
เพื่อพัฒนาระบบ กวาง 5.00เมตร ยาว 100 ม หนา
คมนาคมขนส!งให 0.15 เมตร
มีความสะดวก
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!นอยกว!า
และปลอดภัยใน 500 ตารางเมตร
การเดินทาง
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

วัตถุประสงคG

สัญจร
199 โครงการซ!อมแซมถนน เพื่อพัฒนาระบบ
ลูกรังพรอมวางท!อ 5 คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
จุด
(รอบอุทยานทับลาน) และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

196 โครงการซ!อมแซมถนน
ลูกรังพรอมวางท!อ
จํานวน 3 จุด
(สายไร!นายสงวน –
ไร!นายฉลวยแหว!
กระโทก)
197 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมวางท!อ จํานวน
2 จุด
(จากบาน อบต. ตmอด
- บานนายสีนวน)
198 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากบานนางไฟ –
บานนายทองอยู!)

ที่

-(ต!อ)

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

1,125,000 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

300,000 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

390,000 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
(บาท)
540,000 1.รอยละของ

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 94

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

-

-

720,000

1,382,400

กวาง 6.00เมตรยาว 200
เมตรหนา 0.15เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!นอย
กว!า 1,200 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
เพื่อพัฒนาระบบ กวาง 6.00เมตรยาว 384
คมนาคมขนส!งให เมตรหนา 0.15เมตร
มีความสะดวก
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!นอย
และปลอดภัยใน กว!า 2,304 ตารางเมตร
การเดินทาง
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
สัญจร
กําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

203 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากเสนรอบนอกหมู!บาน
หนาบานนายรอด
ประภาสัย- หนาบานนาง
ทองจันทร ทอดแสง)

-

300,000

-

จัดซื้อเครื่องกรองน้ําประปา

2566
(บาท)

งบประมาณ
2567 2568
(บาท) (บาท)

100,000

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงระบบน้ําประปา
ลางท!อ เปBาท!อ ประปา
ยาว 3,500 เมตร

วัตถุประสงคG

เพื่อใหระบบ
ประปามี
ประสิทธิภาพ
ครอบคลุมและ
ทั่วถึงทุกครัวเรือน
201 โครงการจัดซื้อเครื่องกรอง เพื่อใหระบบ
ประปามี
น้ําประปา
ประสิทธิภาพ
ครอบคลุมและ
ทั่วถึงทุกครัวเรือน
เพื่อพัฒนาระบบ
202 โครงการกอ!สรางถนน
คมนาคมขนส!งให
คอนกรีตเสริมเหล็ก
มีความสะดวก
(ขางอนามัย)
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

หมูที่ 13 บานสันติพัฒนา
200 โครงการปรับปรุงระบบ
น้ําประปา ลางท!อ เปBาท!อ
ประปา

ที่

-(ต!อ)

-

-

-

-

2569
(บาท)

-

-

-

-

2570
(บาท)

ประชาชนมีน้ํา
เพื่ออุปโภค บริโภคอย!าง
เพียงพอ

ประชาชนมีน้ํา
เพื่ออุปโภค บริโภคอย!าง
เพียงพอ

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชนมีความ
ประชาชนเดินทาง สะดวกและ
สะดวก
ปลอดภัยในการ
2.รอยละของ
เดินทางสัญจร
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชนมีความ
ประชาชนเดินทาง สะดวกและ
สะดวก
ปลอดภัยในการ
2.รอยละของ
เดินทางสัญจร
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประสิทธิภาพการ
ไดใชน้ํา

- จํานวนหรือ

ประสิทธิภาพการ
ไดใชน้ํา

- จํานวนหรือ

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนา 95

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

วัตถุประสงคG
กวาง 6.00เมตร ยาว 181
เมตรหนา 0.15เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!นอย
กว!า 1,086 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 6.00เมตร ยาว 100
เมตรหนา 0.15เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!นอย
กว!า 600 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 5.00เมตร ยาว 4,000
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกบดทับ
แน!นไม!นอยกว!า 3,000 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 5.00เมตร ยาว 4,000
เมตร หรือมีพื้นที่เกรดบดอัด
แน!นไม!นอยกว!า 20,000ตาราง
เมตรรายละเอียดตามแบบที่
อบต.กําหนด

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

-

360,000

1,800,000

400,000

-

-

-

-

-

-

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2566
2567 2568 2569 2570
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
651,600
- 1.รอยละของ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
205 โครงการถนนคอนกรีตเสริม
คมนาคมขนส!งให
เหล็ก (ต!อหัวซอย 3 จุด)
-จุดหนาบานนายสกล โม!สูงเนิน มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
-จุดหนาบานนายสมชาติ
เฉยกลาง-จุดหนาบานนายสุพจน การเดินทาง
สัญจร
พัดทะเล
เพื่อพัฒนาระบบ
206 โครงการถนนหินคลุกพรอม
คมนาคมขนส!งให
วางท!อระบายน้ํา
(ซอย 4 จากป[ายอุทยานรอบ มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
เขตปBาอุทยาน –
การเดินทาง
หัวซอย 2 เสนกลาง)
สัญจร
207 โครงการขุดรื้อคันทางเดิมบด เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
ทับแน!น (ซอย 4 จากป[าย
อุทยานรอบเขตปBาอุทยาน - มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
หัวซอย 2 เสนกลาง)
การเดินทาง
สัญจร

204 โครงการถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
(หนาบานนางสุจิตร พรใหม! หนาบานนางไผ! วรรณคําผุย

ที่

-(ต!อ)

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 96

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

วัตถุประสงคG

1,530,000

106,650

-

กวาง 5.00เมตร ยาว 237 เมตร
หนา 0.15เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกบดทับแน!นไม!นอยกว!า
177.75 ลบ.ม. รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.กําหนด

กวาง 5.00เมตร ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกบดทับแน!นไม!นอยกว!า 150
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

2566
(บาท)
4,590,000

กวาง 6.00เมตร ยาว 8,500 เมตร
หนา 0.15เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังบดทับแน!นไม!นอยกว!า
7,650 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด

กวาง 6.00เมตร ยาว 8,500 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกบดทับแน!นไม!นอยกว!า 7,650
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

90,000

-

-

-

-

-

-

-

-

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2567 2568 2569 2570
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
- 1.รอยละของ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
209 โครงการซ!อมแซมถนน เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
ลูกรัง
(จากเสนหลักจากซอย 1 มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
- ซอย 10
การเดินทาง
สัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
210 โครงการก!อสรางถนน
คมนาคมขนส!งให
หินคลุก
(ซอย 1 ตัดไปถนนเสน มีความสะดวก
หลัก หรือซอยตะวันออก และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สํานักสงฆชยมงคล)
สัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
211 โครงการถนนก!อสราง
ถนนหินคลุกพรอมวาง คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
ท!อระบายน้ํา
และปลอดภัยใน
(ขาวอนามัย)
การเดินทาง
สัญจร

208 โครงการก!อสรางถนน
หินคลุก
(จากเสนหลักจากซอย 1
- ซอย 10)

ที่

-(ต!อ)

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 97

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

-

-

-

กวาง 5.00เมตร ยาว 181 เมตร
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม!นอยกว!า 905
ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบที่
อบต.กําหนด

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
(เสนที่ 1) กวาง 5.00เมตร ยาว
402 เมตร
(เสนที่ 2) กวาง 5.00 เมตร ยาว
402 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม!
นอยกว!า 8,040ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด
กวาง 5.00เมตร ยาว 320 เมตร
หนา 0.15เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!นอยกว!า
1,600 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด

-

กวาง 5.00เมตร ยาว 384 เมตร
หนา 0.15เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกบดทับแน!นไม!
นอยกว!า 288 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด

2566
(บาท)

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

960,000

2,412,000

-

-

-

-

-

-

271,500

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ประชาชนเดินทาง ความสะดวก
สะดวก
และปลอดภัย
2.รอยละของ
ในการเดินทาง
อุบัติเหตุลดลง
สัญจร

- 1.รอยละของ

ประชาชนมี
ประชาชนเดินทาง ความสะดวก
สะดวก
และปลอดภัย
2.รอยละของ
ในการเดินทาง
อุบัติเหตุลดลง
สัญจร

- 1.รอยละของ

ประชาชนเดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชนมี
ประชาชนเดินทาง ความสะดวก
สะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง
สัญจร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2567
2568 2569 2570
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
172,800
- 1.รอยละของ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

215 โครงการซ!อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 2

214 โครงการซ!อมแซม
ถนนลาดยาง
(เสนกลางหมู!บาน 2 เสน)

212 โครงการก!อสรางถนนหิน
คลุก
(จากเสนรอบนอกหมู!บาน
หนาบานนายรอด
ประภาสัย- หนาบานนาง
ทองจันทร ทอดแสง)
213 โครงการซ!อมแซม
ถนนลาดยาง
(หนาบานนางสุจิตร
พรใหม! - หนาบานนางไผ!
วรรณคําผุย)

ที่

-(ต!อ)

หนา 98

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

กวาง 5.00เมตร ยาว 3,420
เมตร หรือมีพื้นที่เกรดบดอัดแน!น
ไม!นอยกว!า 17,250 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

2566
(บาท)

-

-

-

-

342,000

200,000

50,000

-

-

-

-

-

-

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

น้ําไดถ!ายเท
สะดวกลดปJญหา
น้ําท!วมขังในพื้นที่

ประชาชนไดรับ
การบริการดาน
ไฟฟ[าสะดวกและ
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน
ประชาชนมีความ
- 1.รอยละของ
ประชาชนเดินทาง สะดวกและ
สะดวก
ปลอดภัยในการ
2.รอยละของ
เดินทางสัญจร
อุบัติเหตุลดลง
จํานวนไฟฟ[าที่
ติดตั้งเพิ่มขึ้น

- รอยละของ

ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ํา

- จํานวนหรือ

ประชาชนมีความ
ประชาชนเดินทาง สะดวกและ
สะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2567
2568 2569 2570
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
960,000
- 1.รอยละของ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

219 โครงการขุดเรื้อคันทางเดิม
แลวบด อัด แน!น พรอม
วางท!อระบายน้ํา ซอย 0
จากแทงน้ําประปา –
ซอย 1

กวาง 5.00เมตร ยาว 320 เมตร
หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม!นอยกว!า 1,600
ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 1.00 เมตร ยาว 60 เมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อขยายเขตการ ติดตั้งโคมไฟฟ[าส!องสว!าง
ใหบริการดาน
(ซอยละ 1 จุด 7 ซอย)
ไฟฟ[าส!องสว!างได
ทั่วถึง

เพื่อใหน้ําได
ถ!ายเทสะดวก
และช!วยในการ
ระบายน้ําใหเร็ว
ขึ้น

217 โครงการขุดลอกราง
ระบายน้ํา
(จากบานนางทัพ พรใหม! บานนางจันทรเพ็ญ
ครตสูตร)
218 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ[า
ส!องสว!าง
(ซอยละ 1 จุด 7 ซอย)

วัตถุประสงคG

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

โครงการ

216 โครงการซ!อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอย 3)

ที่

-(ต!อ)

หนา 99

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กวาง 6.00เมตร ยาว 710 เมตร
หนา 0.15เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกบดทับแน!นไม!นอยกว!า 639
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่
อบต.กําหนด

2566
(บาท)

-

-

-

-

106,650

-

-

2567
(บาท)
1,539,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

สัญจร
223 โครงการก!อสรางถนนหิน เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
คลุก
(จากซอย 1 - ซอย 2 เสน มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
กลาง)
การเดินทาง
สัญจร

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กวาง 5.00เมตร ยาว 3,420
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกบดทับแน!นไม!
นอยกว!า 2,565 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
221 โครงการก!อสรางถนนหิน เพื่อพัฒนาระบบ กวาง 5.00เมตร ยาว 237
คมนาคมขนส!งให เมตร หนา 0.15เมตร หรือมี
คลุก
มีความสะดวก
(ซอย 1 จากหัวสะพาน
ปริมาตรหินคลุกบดทับแน!นไม!
และปลอดภั
ย
ใน
นอยกว!า 177.75 ลบ.ม.
ซอย 1 – อ!างเก็บน้ําหวย
การเดิ
น
ทาง
เตย)
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
สัญจร
กําหนด
222 โครงการขุดเรื้อคันทางเดิม เพื่อพัฒนาระบบ กวาง 6.00เมตร ยาว 5,800
คมนาคมขนส!งให เมตร หรือมีพื้นที่เกรดบดอัด
แลวบดอัดแน!น
(จากซอย 1 จากหัวซอย มีความสะดวก
แน!นไม!นอยกว!า 34,800
และปลอดภั
ย
ใน
1 - อ!างเก็บน้ําหวยเตย
ตารางเมตรรายละเอียดตาม
การเดินทาง
แบบที่ อบต.กําหนด

โครงการ

220 โครงการก!อสรางถนนหิน
คลุกพรอมวางท!อระบาย
น้ํา
(จากซอย 0 จากแทง
น้ําประปา - ซอย 1)

ที่

-(ต!อ)

-

-

383,400

696,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
2569
(บาท)

-

-

-

-

2570
(บาท)

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 100

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

วัตถุประสงคG

-

-

-

-

-

-

กวาง 6.00เมตร ยาว 6,000
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกบดทับแน!น
ไม!นอยกว!า 5,400 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 6.00เมตร ยาว 6,000
เมตร หรือมีพื้นที่เกรดบดอัดแน!น
ไม!นอยกว!า 36,000ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 1.00 เมตร ยาว 200 เมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

-

2567
(บาท)
-

2566
(บาท)

กวาง 6.00เมตร ยาว 710 เมตร
หรือมีพื้นที่เกรดบดอัดแน!นไม!นอย
กว!า 4,260ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
225 โครงการถนนหินคลุก
คมนาคมขนส!งให
พรอมวางท!อระบายน้ํา
มีความสะดวก
(จากหัวซอย 2 –
และปลอดภัยใน
ทายซอย 2)
การเดินทาง
สัญจร
226 โครงการขุดเรื้อคันทางเดิม เพื่อพัฒนาระบบ
แลวบดอัดแน!น พรอมวาง คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
ท!อระบายน้ํา
และปลอดภัยใน
(จากหัวซอย 2 –
การเดินทาง
ทายซอย 2)
สัญจร
เพื่อใหน้ําได
227 โครงการขุดลอกราง
ถ!ายเทสะดวก
ระบายน้ํา
และช!วยในการ
(จากบานนายทุเรียน
ระบายน้ําใหเร็ว
วิเศษพันธ –
บานนายสุพจน พัดทะเล) ขึ้น

224 โครงการขุดเรื้อคันทางเดิม
แลวบดอัดแน!น
(จากซอย 1 - ซอย 2
เสนกลาง)

ที่

-(ต!อ)

-

720,000

3,240,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
85,200

-

-

-

200,000

2569
(บาท)

2570
(บาท)

สิทธิ
สะดวกลด
ภาพการระบาย ปJญหาน้ําท!วม
ขังในพื้นที่
น้ํา

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

- จํานวนหรือประ น้ําไดถ!ายเท

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนา 101

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

เพื่อใหน้ําได
ถ!ายเทสะดวก
และช!วยในการ
ระบายน้ําใหเร็ว
ขึ้น
เพื่อใหน้ําได
ถ!ายเทสะดวก
และช!วยในการ
ระบายน้ําใหเร็ว
ขึ้น
เพื่อใหน้ําได
ถ!ายเทสะดวก
และช!วยในการ
ระบายน้ําใหเร็ว
ขึ้น
เพื่อใหน้ําได
ถ!ายเทสะดวก
และช!วยในการ
ระบายน้ําใหเร็ว
ขึ้น

วัตถุประสงคG

กวาง 1.00 เมตร
ยาว 55 เมตร
รายละเอียดตามแบบที่
อบต.กําหนด

กวาง 1.00 เมตร
ยาว 225 เมตร
รายละเอียดตามแบบที่
อบต.กําหนด

กวาง 1.00 เมตร
ยาว 183 เมตร
รายละเอียดตามแบบที่
อบต.กําหนด

กวาง 1.00 เมตร
ยาว 310 เมตร
รายละเอียดตามแบบที่
อบต.กําหนด

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55,000

225,000

183,000

- จํานวนหรือ
ประสิทธิ
ภาพการ
ระบายน้ํา

- จํานวนหรือ
ประสิทธิ
ภาพการ
ระบายน้ํา

- จํานวนหรือ
ประสิทธิ
ภาพการ
ระบายน้ํา

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2566 2567 2568
2569
2570
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
- 310,000
- จํานวนหรือ
ประสิทธิ
ภาพการ
ระบายน้ํา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

231 โครงการขุดลอกรางระบายน้ํา
(ขางศาลาประชาคม)

230 โครงการขุดลอกรางระบายน้ํา
(จากบานนางสายัญ
จุลกระโทก - บานนางวาย
ไรกระโทก)

229 โครงการขุดลอกรางระบายน้ํา
(จากบานนายแพง วรรณเวช –
บานนางสมหมาย
พวงจันทร)

228 โครงการขุดลอกรางระบายน้ํา
(จากบานนายสุพจน
พัดทะเล – บานางดวงเดียว
จําปารอย)

ที่

-(ต!อ)

น้ําไดถ!ายเท
สะดวกลดปJญหา
น้ําท!วมขังในพื้นที่

น้ําไดถ!ายเท
สะดวกลดปJญหา
น้ําท!วมขังในพื้นที่

หนา 102

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

น้ําไดถ!ายเท
สะดวกลดปJญหา
น้ําท!วมขังในพื้นที่
น้ําไดถ!ายเท
สะดวกลดปJญหา
น้ําท!วมขังในพื้นที่

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

โครงการ

วัตถุประสงคG

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งใหมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งใหมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

234 โครงการก!อสรางถนนหิน
คลุก
(วางท!อระบายน้ํา 1 จุด
ซอย 3 ทั้งซอย)

235 โครงการขุดรื้อคันทางเดิม
แลวบดอัดแน!น
(วางท!อระบายน้ํา 1 จุด
(ซอย 3 ทั้งซอย)

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,320
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกบดทับแน!น
ไม!นอยกว!า 990 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 5.00เมตร ยาว 1,320
เมตร หนา 015เมตร
หรือมีปริมาตรลูกรังบดทับแน!นไม!
นอยกว!า 990 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 6.00เมตรยาว 3,000
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกบดทับแน!น
ไม!นอยกว!า 2,700 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 5.00เมตร ยาว 3,000
เมตร หรือมีพื้นที่เกรดบดอัดแน!น
ไม!นอยกว!า 15,000ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณ
2566 2567 2568 2569
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งใหมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

233 โครงการซ!อมแซมถนนลูกรัง
ขุดรื้อคันทางเดิมแลวบดอัด
แน!น
(ซอย 2 ครึ่ง ยกระดับถนน)

ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

เพื่อพัฒนาระบบ
232 โครงการก!อสรางถนนหิน
คมนาคมขนส!งใหมี
คลุก
(ซอย 2 ครึ่ง ยกระดับถนน) ความสะดวกและ

ที่

-(ต!อ)

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

300,000 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

1,620,000 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

198,000 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
(บาท)
594,000 1.รอยละของ

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 103

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กวาง 5.00เมตร ยาว 1,160
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกบดทับแน!น
ไม!นอยกว!า 870 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
เพื่อพัฒนาระบบ กวาง 5.00เมตร ยาว 1,160
คมนาคมขนส!งให เมตร หรือมีพื้นที่เกรดบดอัดแน!น
มีความสะดวกและ ไม!นอยกว!า 5,800ตารางเมตร
ปลอดภัยในการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
เดินทางสัญจร
กําหนด

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

-

-

งบประมาณ
2566 2567 2568 2569
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

237 โครงการขุดรื้อคันทาง
เดิมแลวบดอัดแน!น
(ทายซอย 3)

236 โครงการก!อสรางถนน
หินคลุก (ทายซอย 3 )

ที่

-(ต!อ)

116,000 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
(บาท)
522,000 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา 104

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

โครงการ

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-

-

-

-

2,520,000

720,000

720,000

500,000

2566
(บาท)

งบประมาณ
2567 2568
(บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

กวาง 6.00เมตร ยาว 700
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!นอย
กว!า 4,200 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
239 โครงการก!อสรางถนน
เพื่อพัฒนาระบบ กวาง 6.00เมตร ยาว 200
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คมนาคมขนส!งให เมตรหนา 0.15 เมตร
(ขยายไหล!ทางผูช!วย
มีความสะดวกและ หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!นอย
เสนียน)
ปลอดภัยในการ กว!า 1,200 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
เดินทางสัญจร
กําหนด
240 โครงการก!อสรางถนน
เพื่อพัฒนาระบบ กวาง 6.00เมตร ยาว 200
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คมนาคมขนส!งให เมตร หนา 0.15 เมตร
(บานผูช!วยป\šนทอง)
มีความสะดวกและ หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!นอย
ปลอดภัยในการ กว!า 1,200 ตารางเมตร
เดินทางสัญจร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
241 โครงการไฟฟ[าส!องสว!าง เพื่อใหประชาชนมี ไฟฟ[าส!องสว!าง
ไฟฟ[าใชไดอย!าง (ในหมู!บานจุดที่ 1
(ในหมู!บานจุดที่ 1
ทั่วถึง
,จุดที่ 3 หนาบานนายเสริม)
,จุดที่ 3
หนาบานนายเสริม)

หมูที่ 14 บานหวยเตยพัฒนา
238 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(เสนวัดปBา)

ที่

-(ต!อ)

-

-

-

-

2569
(บาท)

-

-

-

-

2570
(บาท)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

คุณภาพไฟฟ[าที่
เพิ่มขึ้น

- จํานวนหรือ

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา 105

ประชาชนมีไฟฟ[า
ใชไดอย!างทั่วถึง

ประชาชนมีความ
ประชาชนเดินทาง สะดวกและ
สะดวก
ปลอดภัยในการ
2.รอยละของ
เดินทางสัญจร
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชนมีความ
ประชาชนเดินทาง สะดวกและ
สะดวก
ปลอดภัยในการ
2.รอยละของ
เดินทางสัญจร
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชนมีความ
ประชาชนเดินทาง สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สะดวก
2.รอยละของ
เดินทางสัญจร
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ตัวชี้วัด
(KPI)

โครงการ

วัตถุประสงคG

-

100,000

ซ!อมแซมรางระบายน้าํ
(จุดที่ 3 บานนางเจย)
กวาง 5.00เมตร ยาว 1,500
เมตร หนา 0.15เมตร
หรือมีปริมาตรลูกรังบดทับแน!น
ไม!นอยกว!า 1,125 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

100,000

2566
(บาท)
150,000

ซ!อมแซมรางระบายน้าํ
(จุดที่ 2 ซอยบานนางพินิจ)

ซ!อมแซมรางระบายน้าํ
(จุดที่ 1 ซอยบานผูช!วยป\šนทอง)

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุ
ลดลง

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2567
2568 2569 2570
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
- จํานวนหรือ
ประสิทธิ
ภาพการ
ระบายน้ํา
- จํานวนหรือ
ประสิทธิ
ภาพการ
ระบายน้ํา
- จํานวนหรือ
ประสิทธิ
ภาพการ
ระบายน้ํา
225,000
- 1.รอยละของ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

242 โครงการซ!อมแซมรางระบาย
น้ํา
(จุดที่ 1 ซอยบานผูช!วยป\šน
ทอง)
243 โครงการซ!อมแซมรางระบาย
น้ํา
(จุดที่ 2 ซอยบานนางพินิจ)

เพื่อใหน้ําไดถ!ายเท
สะดวกและช!วยใน
การระบายน้ําให
เร็วขึ้น
เพื่อใหน้ําไดถ!ายเท
สะดวกและช!วยใน
การระบายน้ําให
เร็วขึ้น
244 โครงการซ!อมแซมรางระบาย เพื่อใหน้ําไดถ!ายเท
น้ํา
สะดวกและช!วยใน
(จุดที่ 3 บานนางเจย)
การระบายน้ําให
เร็วขึ้น
245 โครงการซ!อมแซมถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบ
จากโรงเรียน –
คมนาคมขนส!งให
ไปเขากุดโบสถ
มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ที่

-(ต!อ)

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

น้ําไดถ!ายเท
สะดวกลด
ปJญหาน้ําท!วม
ขังในพื้นที่
น้ําไดถ!ายเท
สะดวกลด
ปJญหาน้ําท!วม
ขังในพื้นที่
น้ําไดถ!ายเท
สะดวกลด
ปJญหาน้ําท!วม
ขังในพื้นที่

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 106

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

248 โครงการก!อสรางถนนหิน
คลุก
(เสนทางเขาบานหวยเตย
พัฒนาเชื่อมตําบลกุดโบสถ)

2566
(บาท)

-

-

-

หนา 107

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
2567
2568 2569 2570
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
กองช!าง
30,000
- รอยละของ
ประชาชน
จํานวนไฟฟ[าที่ ไดรับการ
ติดตั้งเพิ่มขึ้น บริการดาน
ไฟฟ[าสะดวก
และทั่วถึงทุก
ครัวเรือน
256,000
- 1.รอยละของ ประชาชนมี
กองช!าง
ประชาชน
ความสะดวก
เดินทาง
และปลอดภัย
สะดวก
ในการเดินทาง
2.รอยละของ สัญจร
อุบัติเหตุลดลง
675,000
- 1.รอยละของ ประชาชนมี
กองช!าง
ประชาชน
ความสะดวก
และปลอดภัย
เดินทาง
ในการเดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ สัญจร
อุบัติเหตุลดลง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,500
เมตรหนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกบดทับ
แน!นไม!นอยกว!า 1,125 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

กวาง 4.00 เมตร ยาว 3,200
เมตร หรือมีพื้นที่เกรดบดอัด
แน!นไม!นอยกว!า 12,800
ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.กําหนด

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

247 โครงการขุดรื้อคันทางเดิม
แลวบดทับในหมู!บาน
(จากบานหวยเตยพัฒนา
เชื่อมหมู!ที่ 1
บานสระตะเคียน)

วัตถุประสงคG
ขยายเขตไฟฟ[าส!องสว!างใน
หมู!บานจุดที่ 1
(ซอยบานผูช!วยป\šนทอง

โครงการ

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

246 โครงการขยายเขตไฟฟ[าส!อง เพื่อขยายเขตการ
สว!างในหมู!บานจุดที่ 1
ใหบริการดาน
(ซอยบานผูช!วยป\šนทอง)
ไฟฟ[าส!องสว!างได
ทั่วถึง

ที่

-(ต!อ)

โครงการ

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

วัตถุประสงคG

กวาง 5.00เมตร ยาว 1,500 เมตร
หรือมีพื้นที่เกรดบดอัดแน!นไม!นอย
กว!า 7,500 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด

กวาง 5.00เมตร ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม!นอยกว!า 1,000 ตาราง
เมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด

กวาง 5.00เมตร ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม!นอยกว!า 1,000 ตาราง
เมตรรายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

กวาง 5.00เมตร ยาว 2,500 เมตร
หรือมีพื้นที่เกรดบดอัดแน!นไม!นอย
กว!า12,500ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

-

-

-

-

225,000

600,000

600,000

-

-

-

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2566 2567
2568
2569 2570
(KPI)
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
- 250,000
- 1.รอยละของ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

252 โครงการขุดเรื้อคันทางเดิม
แลวบดอัดแน!น
(จากวัดหวยเตย –
ไร!นางหาร)

251 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยบานผูช!วยป\šนทอง)

250 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยบานกํานัน)

249 โครงการขุดเรื้อคันทางเดิม
แลวบดอัดแน!น
(จากบานนายเปišอย
แกวมะกา – ถึงไร!นางเหมาะ
แสงทอง

ที่

-(ต!อ)

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา 108

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

กวาง 5.00เมตร ยาว 2,500
เมตรเมตรหรือมีพื้นที่เกรดบดอัด
แน!นไม!นอยกว!า12,500ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบที่
อบต.กําหนด
ติดตั้งไฟฟ[าส!องสว!าง
(จุดที่ 1 หนาโรงเรียนบานหนอง
ใหญ!พัฒนา)

กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,000
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกบดทับแน!นไม!
นอยกว!า 600 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

ขยายเขตไฟฟ[าเพื่อการเกษตร
(เสนไปเขา – กุดโบสถ)

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

250,000

360,000

- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง
- รอยละของ
จํานวนไฟฟ[าที่
ติดตั้งเพิ่มขึ้น

- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2566 2567 2568
2569
2570
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
- 500,000
- รอยละของ
จํานวนไฟฟ[าที่
ติดตั้งเพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
256 โครงการติดตั้งไฟฟ[า
เพื่อขยายเขตการ
ส!องสว!าง
ใหบริการดาน
(จุดที่ 1 หนาโรงเรียนบาน ไฟฟ[าส!องสว!างได
หนองใหญ!พัฒนา)
ทั่วถึง

255 โครงการขุดเรื้อคันทางเดิม
แลวบดทับในหมู!บาน
(จากบานนายเชียว–
เขาตาลี)

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

254 โครงการก!อสรางถนนหิน
คลุก
(เสนทางเขาบานหวยเตย
เชื่อมต!อตําบลกุดโบสถ)

วัตถุประสงคG

เพื่อขยายเขตการ
ใหบริการดาน
ไฟฟ[าส!องสว!างได
ทั่วถึง

โครงการ

253 โครงการขยายเขตไฟฟ[า
เพื่อการเกษตร
(เสนไปเขา – กุดโบสถ)

ที่

-(ต!อ)

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา 109

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
ประชาชนไดรับ
การบริการดาน
ไฟฟ[าสะดวก
และทั่วถึงทุก
ครัวเรือน

ประชาชนไดรับ
การบริการดาน
ไฟฟ[าสะดวก
และทั่วถึงทุก
ครัวเรือน
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

-

-

-

-

งบประมาณ
2566 2567 2568 2569
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

กวาง 5.00เมตร ยาว 2,500
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรลูกรังบดทับแน!น
ไม!นอยกว!า 1,875 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

258 โครงการซ!อมแซมถนนลูกรัง เพื่อพัฒนาระบบ
(จากอ!างหวยเตย – ซอย 1 คมนาคมขนส!ง
สันติสุข)
ใหมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

วัตถุประสงคG
ขยายไฟฟ[าเพื่อการเกษตร
(จากหมู!บานไปเขากุดโบสถ)

โครงการ

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

257 โครงการขยายไฟฟ[าเพื่อ
เพื่อขยายเขต
การเกษตร
การใหบริการ
(จากหมู!บานไปเขากุดโบสถ) ดานไฟฟ[าส!อง
สว!างไดทั่วถึง

ที่

-(ต!อ)

375,000 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
(บาท)
500,000 รอยละของ
จํานวนไฟฟ[าที่
ติดตั้งเพิ่มขึ้น
ประชาชน
ไดรับการ
บริการดาน
ไฟฟ[าสะดวก
และทั่วถึงทุก
ครัวเรือน
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 110

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!งให
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

วัตถุประสงคG

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,352
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม!นอยกว!า
8,112 ตารางเมตรรายละเอียด
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

กวาง 5.00 เมตร ยาว 29 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!นอย
กว!า 145 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 6.00เมตร ยาว 106
เมตร หนา 0.15เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!นอย
กว!า 636 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 6.00เมตร ยาว 1,080
เมตร หรือมีพื้นที่เกรดบดอัด
แน!นไม!นอยกว!า 6,480ตาราง
เมตรรายละเอียดตามแบบที่
อบต.กําหนด

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

129,600

381,600

87,000

2566
(บาท)

4,867,200

-

-

-

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

262 โครงการก!อสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
(จากบานหนองกานเหลือง
จากบานนางดอกรัง ดาเดช –
วัดใหม!สามัคคีธรรม)

261 โครงการขุดรื้อ คันทางเดิม
แลวบดอัดแน!น
(จากทางถนนบานนายอุทัย
เศียรกระโทก - ทางบุลื่น
พรอมวางท!อระบายน้ํา)

260 โครงการก!อสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
(จากบานนางณัฐภา เกษีสังข บานนายทองเลี่ยม เป1นทาง
ถนนสามแยกไปถึงบานนางรุ!ง)

หมูที่ 15 บานใหมคูเมือง
259 โครงการก!อสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
(จากบานนายโพธิ์ –
สี่แยกบานนายเสียม)

ที่

-(ต!อ)

-

-

-

-

2569
(บาท)

-

-

-

-

2570
(บาท)

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

- 1.รอยละของ

ตัวชี้วัด
(KPI)

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนา 111

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการ
เดินทาง
สัญจร
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการ
เดินทาง
สัญจร
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการ
เดินทาง
สัญจร
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการ
เดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ

วัตถุประสงคG
กวาง 6.00เมตร ยาว 4,476
เมตรหนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรลูกรังบดทับแน!น
ไม!นอยกว!า 4,028.40 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 5.00เมตร ยาว 1,130
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกบดทับ
แน!นไม!นอยกว!า 847.50 ลบ.
ม.รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 5.00เมตร ยาว 99 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!นอย
กว!า 495 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

2567
(บาท)
805,680

508,500

-

-

-

-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

263 โครงการซ!อมแซมถนนลูกรัง
เขาไร!
(จากถนนดําไร!นายประภรณ–
วัดใหม!สามัคคีธรรม)

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!ง
ใหมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
264 โครงการก!อสรางถนนหินคลุก เพื่อพัฒนาระบบ
(จากแยกลานมันเจออ –
คมนาคมขนส!ง
นานางผึ้ง ร!วมกระโทก
ใหมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
265 โครงการก!อสรางถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนาระบบ
เสริมเหล็ก
คมนาคมขนส!ง
(จากบานนายเพียว –
ใหมีความ
บานนายตี้)
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ที่

-(ต!อ)

-

-

297,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
2569
(บาท)

-

-

-

2570
(บาท)
- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง
- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง
- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

ตัวชี้วัด
(KPI)

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนา 112

ประชาชนมี
ความสะดวก
และ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
ประชาชนมี
ความสะดวก
และ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
ประชาชนมี
ความสะดวก
และ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 6.00เมตร ยาว 1,080
เมตรหนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรลูกรังบดทับแน!นไม!
นอยกว!า 972 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 4.00เมตร ยาว 1,450
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรลูกรังบดทับแน!นไม!
นอยกว!า 870 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 5.00เมตร ยาว 93 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!นอยกว!า
465 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

วัตถุประสงคG

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!ง
ใหมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!ง
ใหมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!ง
ใหมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

2566
(บาท)

-

-

-

2567
(บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

268 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากบานนายดี –
บานนางสุนีย)

267 โครงการก!อสรางถนนลูกรัง
(จากไร!นายบุญมาก
เสมกระโทก - นางมาลัย
บํารุงศิลป•)

266 โครงการซ!อมแซมถนนลูกรัง
ทางเขาไร!
(จากทางถนนไร!นายสําเริง
ลงมาแยกปBาปาลมนายถวิล
สูตรกระโทก)

ที่

-(ต!อ)

-

-

-

-

174,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
194,400

-

-

279,000

2569
(บาท)

2570
(บาท)
- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง
- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง
- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

ตัวชี้วัด
(KPI)

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนา 113

ประชาชนมี
ความสะดวก
และ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
ประชาชนมี
ความสะดวก
และ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
ประชาชนมี
ความสะดวก
และ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ
ติดตั้งไฟฟ[าส!องสว!าง 4 จุด
จุดที่ 1.ตรงขามศาลตาปูB
จุดที่ 2.อุโมงคคลองส!งน้ํา
จุดที่ 3.จุดบานนางสาวแพรวารุ!ง
กิ่งนอก
จุดที่ 4.จุดตรงคูขางบาน
กวาง 4.00เมตร ยาว 571 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกบดทับแน!น
ไม!นอยกว!า 342.60 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 155
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม!นอยกว!า
620 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการใช
สนามยามค่ําคืน
อย!างปลอดภัย

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!ง
ใหมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!ง
ใหมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

-

-

-

-

-

205,560

งบประมาณ
2566 2567 2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
- 120,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

271 โครงการก!อสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากบานนายพวง –
บานนางพลอย)

269 โครงการติดตั้งไฟฟ[าส!อง
สว!าง 4 จุด
จุดที่ 1 ตรงขามศาลตาปูB
จุดที่ 2 อุโมงคคลองส!งน้ํา
จุดที่ 3 จุดบานนางสาว
แพรวารุ!ง กิ่งนอก
จุดที่ 4 จุดตรงคูขางบาน
270 โครงการก!อสรางถนนหิน
คลุก
(จากแยกปBายางครูอูmด นานางเรณู ซึมกระโทก)

ที่

-(ต!อ)
ผลที่คาดวา
จะไดรับ

กองช!าง

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

หนา 114

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร

- จํานวนหรือ
ประชาชน
ปริมาณโคมไฟ ไดรับความ
ส!องสว!าง
สะดวกในการ
ใชสนามยาม
ค่ําคืนอย!าง
ปลอดภัย

ตัวชี้วัด
(KPI)

- 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง
372,000 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง

2570
(บาท)

โครงการ

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส!ง
ใหมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
เพื่อใหระบบ
ประปามี
ประสิทธิภาพ
ครอบคลุมและ
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน

วัตถุประสงคG
กวาง 6.00เมตร ยาว 2,738
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรลูกรังบดทับแน!น
ไม!นอยกว!า 2,464.20ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
ก!อสรางประปาหมู!บาน
(ตรงสระน้ําคุมลาว)

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

-

-

งบประมาณ
2566 2567 2568 2569
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

273 โครงการก!อสรางประปา
หมู!บาน
(ตรงสระน้ําคุมลาว)

272 โครงการซ!อมแซมถนน
ลูกรังทางเขาไร!
(จากบานนายประสิทธ
พวกพล - คลองชล
ประธานหนองใหญ!)

ที่

-(ต!อ)

1,000,000 จํานวนหรือ
ประสิทธิภาพ
การไดใชน้ํา

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
(บาท)
492,840 1.รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.รอยละของ
อุบัติเหตุลดลง
ประชาชนมีน้ํา
เพื่ออุปโภค บริโภคอย!าง
เพียงพอ

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา 115

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

โครงการ

วัตถุประสงคG

1,000,000

รั้วรอบ ศพด.โคกไม
ก!อสรางรั้ว
ป[องกันอันตราย งาม-โคกวัวนอน,โคก
และสรางความ สูง-บุงิ้ว
ปลอดภัยใหกับ
เด็กที่เขารับ
บริการ

276 ก!อสรางรั้วศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

1,000,000

50,000

1,000,000

2567
(บาท)

1,000,000

50,000

1,000,000

งบประมาณ
2568
(บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

50,000

1,000,000

2566
(บาท)

เพื่อใหเด็กมี
ถมทรายสนามเด็กเล็ก
พัฒนาการสมวัย

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง
5 แห!ง

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

275 โครงการปรับปรุง
สนามเด็กเล!น

ศูนยGพัฒนาเด็กเล็กตําบลสระตะเคียน
274 โครงการปรับปรุง เพื่อปรับปรุง
ซ!อมแซมและ
มาตรฐานดาน
ต!อเติม/ดัดแปลง อาคารสถานที่
อาคารเรียนศูนย ของศูนยพัฒนา
พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็กใหดีขึ้น

ที่

-(ต!อ)

1,000,000

50,000

1,000,000

2569
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

1,000,000 จํานวนหรือ ศพด.มีอาคาร
คุณภาพของ เรียนที่ได
โครงการ
มาตรฐาน
เหมาะสมกับ
ลักษณะการ
จัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
50,000 รอยละของ เด็กมี
เด็กที่มี
พัฒนาการ
ลักษณะที่พึง สมวัย
ประสงค
ระดับดี
1,000,000 รอยละของ เด็กมีความ
ปลอดภัยจาก
เด็กที่มี
ลักษณะที่พึง สัตวเลี้ยง
ประสงค
ระดับดี

2570
(บาท)

หนา 116

กองช!าง/กอง
การศึกษาฯ/
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

กองช!าง/กอง
การศึกษาฯ/
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

กองช!าง/กอง
การศึกษาฯ/
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

เด็กมีสนามเล!น
ปลอดภัย มี
มาตรฐาน

วัตถุประสงคG

เพื่อปรับปรุงสนามเด็กเล็ก
สะอาดและปลอดภัย

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

100,000

2566
(บาท)
120,000

100,000

100,000

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)
120,000 120,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

278 ติดตั้งเหล็กดัดศูนย ติดตั้งเหล็กดัดใน ป[องกันทรัพยสินของทาง
ราชการ
พัฒนาเด็กเล็กโคกไม ตัวอาคาร
งาม-โคกวัวนอน,โคก
สูง-บุงิ้ว

277 มุงหลังคาสนามเด็ก
เล!น

ที่

-(ต!อ)

100,000

2569
(บาท)
120,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา 117

กองช!าง/กอง
การศึกษาฯ/
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก
100,000 ทรัพยสินของ ป[องกันทรัพยสิน กองช!าง/กอง
ทางราชการให ของทางราชการ การศึกษาฯ/
ศูนยพัฒนาเด็ก
ปลอดภัยเป1น ใหปลอดภัย
เล็ก

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
2570
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
120,000 มีสนามเด็ก
เด็กปลอดภัย
เล!นที่ปลอดภัย

เกษตรกรทีเ่ ลี้ยงสัตว
ต!างๆ ภายในตําบล
สระตะเคียน จํานวน
35 คน
เกษตรกรภายในตําบล
สระตะเคียน จํานวน
35 คน

เพื่อส!งเสริมดานปศุสตั ว
ใหเกษตกรมีความรู และ
ทักษะในการเลี้ยงสัตว
เศรษฐกิจ ในแต!ละชนิด

เพื่อส!งเสริมใหเกษตกรมี
ความรู ไดมีความรูถึง
ประโยชน ในการทําปุ’ย
หมัก ตามสูตร “ปุ’ยสูตร
พระราชทาน” สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และ
ไดฝ]กปฏิบัติในการทําปุ’ย
ในแต!ละขั้นตอน

วัตถุประสงคG

-

2566
(บาท)
20,000

20,000

2567
(บาท)
20,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการอบรม ส!งเสริม
อาชีพดานปศุสัตว
ศูนยบริการถ!ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระตะเคียน
โครงการอบรมและสาธิต
การทําปุ’ยหมัก“ปุ’ยสูตร
พระราชทาน” สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ศูนยบริการถ!ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระตะเคียน

1

2

โครงการ

ที่

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

2568
(บาท)
20,000

งบประมาณ

20,000

2569
(บาท)
20,000

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

กองส!งเสริม
การเกษตร

กองส!งเสริม
การเกษตร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา 118

เกษตรกรภายใน
ตําบลสระตะเคียน
สามารถนําความรู
ที่ไดมาใชกับอาชีพ
ของตนเอง
- จํานวนหรือ เกษตรกรสามารถ
ผลสัมฤทธิ์ นําความรูที่ไดมา
ของ
ใชกับอาชีพของ
โครงการ
ตนเอง

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
(บาท)
20,000 จํานวนหรือ
ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ

ก. ยุทธศาสตรGจังหวัดที่ 1.สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงต!อโครงข!ายคมนาคมแห!งอนาคตและเพิ่มขีดความความสามารถ การคา การลงทุนและเศรษฐกิจ
4.เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย!างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรGการพัฒนาขององคGกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1.โครงการตามแนวทางพระราชดําริ ,ที่ 3.การพัฒนาเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตรGการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานการเกษตร

5

เพื่อใหเกษตรกรได
เรียนรูขบวนการผลิต
และการใชปุ’ยน้ําหมัก
ชีวภาพ (พด.2) ลด
ตนทุนการใชปุ’ยเคมี

วัตถุประสงคG

เกษตรกรภายในตําบล
สระตะเคียน จํานวน
35 คน

เกษตรกรภายในตําบล
สระตะเคียน

เกษตรกภายในตําบล
สระตะเคียน

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)

-

-

-

20,000

10,000

2567
(บาท)
20,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหเกษตรกรได
เรียนรูขบวนการผลิต
และการใชพืชสมุนไพร
ในการป[องกันกําจัด
แมลงศัตรูพืช แทนการ
ใชสารเคมีในการป[องกัน
กําจัด
โครงการอบรมใหความรู
เพื่อใหเกษตรกรไดมี
ดานการขยายพันธุพืช
ความรูและเทคนิคใหม!
ศูนยบริการและถ!ายทอด
ๆ ดานการขยายพันธุพืช
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา ดวยวิธีต!าง ๆ
ตําบลสระตะเคียน

โครงการอบรมการผลิตและ
การใชปุ’ยน้ําหมักชีวภาพ
(พด.2) ศูนยบริการและ
ถ!ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล
สระตะเคียน
โครงการอบรมการผลิตและ
การใชพืชสมุนไพรในการ
ป[องกันกําจัดแมลงศัตรูพืช
ศูนยบริการและถ!ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลสระตะเคียน

3

4

โครงการ

ที่

-(ตอ)
2568
(บาท)

-

-

-

งบประมาณ

20,000

10,000

2569
(บาท)
20,000
- จํานวนหรือ
ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จํานวนหรือ
ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ

10,000 จํานวนหรือ
ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ

2570
(บาท)

กองส!งเสริม
การเกษตร

กองส!งเสริม
การเกษตร

กองส!งเสริม
การเกษตร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา 119

เกษตรกร ผูสนใจ
ภายในตําบลสระ
ตะเคียน สามารถ
นําความรูที่ไดมา
ใชกับอาชีพ ของ
ตนเอง

เกษตรกร ผูสนใจ
ภายในตําบลสระ
ตะเคียน สามารถ
นําความรูที่ไดมา
ใชกับอาชีพ ของ
ตนเอง
เกษตรกร ผูสนใจ
ภายในตําบลสระ
ตะเคียน สามารถ
นําความรูที่ไดมา
ใชกับอาชีพ ของ
ตนเอง

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

โครงการจัดทําแปลง
ขยายพันธุหญาแฝกเพื่อ
ส!งเสริมการใชประโยชน
จากหญาแฝกศูนยบริการ
และถ!ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระตะเคียน
โครงการผลิตและส!งเสริม
การใชราในการ ป[องกัน
และกําจัดโรคและแมลง
ศัตรูพืช ศูนยบริการ
ถ!ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระตะเคียน

7

แปลงขยายพันธุหญา
แฝก

เกษตรกรภายในตําบล
สระตะเคียน จํานวน
35 คน

เพื่อส!งเสริมการใชเชื้อรา เกษตรกรภายในตําบล
ในการป[องกันกําจัด โรค สระตะเคียน จํานวน
และแมลงศัตรู พืช ต!าง 30 คน
ๆ ลดการใชสารเคมีใน
การทําการเกษตร และ
เป1นการส!งการการทํา
การเกษตรปลอดสารพิษ

เพื่อใหเกษตรกรได
เรียนรูการทําน้ําสกัด
จากมูลสุกร เพื่อเป1น
ทางในการ ลดตนทุน
การใชปุ’ยเคมี ในการทํา
การเกษตรอีกทางหนึ่ง
เพื่อจัดทําแปลง
ขยายพันธุหญาแฝก
เพื่อใหเกษตรกร ได นํา
หญาแฝกไปใชประโยชน
ในดานต!าง ๆ

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

20,000

5,000

2566
(บาท)
20,000

20,000

-

2567
(บาท)
-

20,000

5,000

2568
(บาท)
20,000

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการอบรมการทําน้ํา
สกัดจากมูลสุกร
ศูนยบริการและถ!ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระตะเคียน

6

8

โครงการ

ที่

-(ตอ)

5,000

2570
(บาท)
20,000

20000 20,000

-

2569
(บาท)
-

จํานวนหรือ
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ

จํานวนหรือ
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ

จํานวนหรือ
ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

กองส!งเสริม
การเกษตร

กองส!งเสริม
การเกษตร

กองส!งเสริม
การเกษตร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา 120

เกษตรกร ผูสนใจ
ภายในตําบลสระ
ตะเคียน สามารถ
นําความรูที่ไดมาใช
กับอาชีพ ของตนเอง

เกษตรกร ผูสนใจ
ภายในตําบลสระ
ตะเคียน

เกษตรกร ผูสนใจ
ภายในตําบลสระ
ตะเคียน สามารถ
นําความรูที่ไดมาใช
กับอาชีพ ของตนเอง

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

โครงการ โครงการ
“รักน้ํา รักปBา รักษาแผ!นดิน”

9

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลง
กรณฯ พระวชิรเกลา
เจาอยู!หัว รัชกาลที่
10 เพื่อเป1นการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวและสราง
ปBาชุมชนเพื่อเป1น
แหล!งอาหารใหกับ
ประชาชนตําบลสระ
ตะเคียนไดใช
ประโยชนร!วมกัน
เพื่อปรับปรุง สวน
สมุนไพรศูนยบริการ
ถ!ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระ
ตะเคียนใหมีความ
หลากหลายมากขึ้น

วัตถุประสงคG

เพื่อปรับปรุงสวน
สมุนไพรศูนยบริการ
ถ!ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระ
ตะเคียนใหมีความ
หลากหลายมากขึ้น

ปลูกตนไมบริเวณพื้นที่
สาธารณะดงดาน
พื้นที่ประมาณ 3 ไร!

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

2566
(บาท)
20,000

10,000

-

10,000

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000 20,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

10 โครงการสวนสมุนไพร
ศูนยบริการถ!ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลสระตะเคียน

โครงการ

ที่

-(ตอ)

-

กองส!งเสริม
การเกษตร

กองส!งเสริม
การเกษตร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา 121

จํานวนหรือ
เกษตรภายในตําบล
ผลสัมฤทธิ์ของ สระตะเคียน
โครงการ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
2570
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
20,000 จํานวนหรือ
เกษตรกรภายใน
ผลสัมฤทธิ์ของ ตําบลไดเรียนรูการ
โครงการ
ปลูกปBา

โครงการ

เพื่อส!งเสริมดานการปลูก
หม!อน - เลี้ยงไหม เพื่อให
เกษตรกร ไดมีความรูและ
เทคนิคใหม! ๆ ในการปลูก
หม!อน เลี้ยงไหม

เพื่อการส!งเสริม สนับสนุน เกษตรกร ภายใน
ตําบลสระตะเคียน
การดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับครัวเรือน
ระดับชุมชน และระดับ
ทองถิ่นโดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส!งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ด!วนที่สุด ที่
มท 0891.4/ว 1658 ลง
วันที่ 24 สิงหาคม 2553

เกษตรกร ผูปลูก
หม!อนเลี้ยงไหม
ภายในตําบลสระ
ตะเคียน จํานวน ๓๐
คน

วัตถุประสงคG
-

20,000

2566
(บาท)

-

20,000

-

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- 30,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

11 โครงการอบรม ส!งเสริม
อาชีพกลุ!มผูปลูกหม!อน เลี้ยงไหม ศูนยบริการ
ถ!ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระ
ตะเคียน
12 โครงการส!งเสริมการ
ดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ตาม
แนวพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช

ที่

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-(ตอ)

20,000 จํานวนหรือ
ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
(บาท)
30,000 จํานวนหรือ
ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ

กองส!งเสริม
การเกษตร

กองส!งเสริม
การเกษตร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา 122

เกษตรกร ผูสนใจ
ภายในตําบลสระ
ตะเคียน สามารถนํา
ความรูที่ไดมาใชกับ
อาชีพ ของตนเอง

เกษตรกร ผูปลูก
หม!อนเลี้ยงไหม
ภายในตําบลสระ
ตะเคียน สามารถนํา
ความรูที่ไดมาใชกับ
อาชีพ ของตนเอง

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

โครงการ

10,000

10,000

10,000

เพื่อสนองพระราชดําริ พื้นที่ภายในตําบลสระ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช ตะเคียน
เจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ตาม
กิจกรรมของ การ
ดําเนินการโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช

30,000

เกษตรกรภายในตําบล
สระตะเคียน

เพื่อใหเกษตรกร ได มี
ความรู สามารถนําไป
ประกอบอาชีพ ได
30,000

30,000

เกษตรกรภายในตําบล
สระตะเคียน

2567
(บาท)
30,000

2568
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2566
(บาท)
30,000

เพื่อใหเกษตรกร ได มี
ความรู สามารถนําไป
ประกอบอาชีพ ได

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

13 โครงการอบรมใหความรู
ดานการเกษตร
ศูนยบริการและถ!ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลสระตะเคียน
14 โครงการลดตนทุนเพิ่ม
ผลผลิต ทางการเกษตร
ศูนยบริการและถ!ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลสระตะเคียน
15 โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินการโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

ที่

-(ตอ)

10,000

30,000

2569
(บาท)
30,000

10,000 จํานวนหรือ
ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ

30,000 จํานวนหรือ
ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
(บาท)
30,000 จํานวนหรือ
ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ

กองส!งเสริม
การเกษตร

กองส!งเสริม
การเกษตร

กองส!งเสริม
การเกษตร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา 123

เกษตรกร ผูสนใจ
ภายในตําบลสระ
ตะเคียน สามารถนํา
ความรูที่ไดมาใชกับ
อาชีพ ของตนเอง
เกษตรกร ผูสนใจ
ภายในตําบลสระ
ตะเคียน สามารถนํา
ความรูที่ไดมาใชกับ
อาชีพ ของตนเอง
กิจกรรมทีด่ ําเนินการ

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

โครงการ

20,000

20,000

เพื่อส!งเสริมใหปลูก พืช
ปลูกพืชบํารุงดินและ
บํารุงดินและใหปุ’ยไดดวย ใหปุย’ ไดดวยเช!น ปอ
เช!น ปอเทือง ถั่วพรา เป1น เทือง ถั่วพรา
ตน ใหเกษตรกรไดเรียนรู
และเป1นแหล!งกระจาย
พันธุสําหรับเกษตรกรที่
สนใจ

พื้นที่สาธารณะดงดาน
หมู!ที่ 1 ตําบลสระ
ตะเคียน

2566
(บาท)
5,000

เกษตรกรภายในตําบล
สระตะเคียน

เพื่อดูและและบํารุงรักษา
แปลงปลูกตนไมที่ปลูก
ตามกิจกรรมต!าง ๆ ในทุก
ป5งบประมาณที่ผ!านมา
บริเวณพื้นทีส่ าธารณะดง
ดาน หมู!ที่ 1 ตําบลสระ
ตะเคียน เพื่อเป1นการเพิม่
พื้นที่สีเขียว และเป1นแหล!ง
อาหารใหกับประชาชน
เพื่อใหเกษตรกร ได มี
ความรู สามารถนําไป
ประกอบอาชีพ ได

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

20,000

20,000

2567
(บาท)
5,000

20,000

20,000

2568
(บาท)
5,000

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

17 โครงการอบรมใหความรู
ดานการเกษตร
ศูนยบริการและถ!ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระตะเคียน
18 โครงการส!งเสริมการใชปุ’ย
พืชสด ในการบํารุงดิน
ศูนยบริการและถ!ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระตะเคียน

16 โครงการดูแลและ
บํารุงรักษาแปลงปลูก
ตนไม บริเวณพื้นที่
สาธารณะดงดาน หมู!ที่ 1
ตําบลสระตะเคียน

ที่

-(ตอ)

20,000

20,000

2569
(บาท)
5,000

20,000 จํานวนหรือ
ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ

20,000 จํานวนหรือ
ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
(บาท)
5,000 จํานวนหรือ
ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ

กองส!งเสริม
การเกษตร

กองส!งเสริม
การเกษตร

กองส!งเสริม
การเกษตร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา 124

เกษตรกร ผูสนใจ
ภายในตําบลสระ
ตะเคียน สามารถนํา
ความรูที่ไดมาใชกับ
อาชีพ ของตนเอง
เกษตรกร ผูสนใจ
ภายในตําบลสระ
ตะเคียน สามารถนํา
ความรูที่ไดมาใชกับ
อาชีพ ของตนเอง

กิจกรรมทีด่ ําเนินการ
ความสมบูรณของ
ตนไมที่ดูแล

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

โครงการ

เพื่อใหประชาชนมีมี
ความรูและสามารถ
ประกอบอาชีพไดดดวย
ตนเอง

ประชาชนในพื้นที่
ตําบลสระตะเคียน

30,000

2566
(บาท)
เพื่อส!งเสริมใหเกษตรกรได เกษตรกรมีความเขาใจ 20,000
ทําการเกษตรแบบอินทรีย ในการทําการเกษตร
อินทรีย
เพื่อเป1นแหล!งเรียนรู
ใหกับเกษตรกร

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

30,000

2567
(บาท)
20,000

30,000

2568
(บาท)
20,000

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

19 โครงการส!งเสริมการทํา
เกษตรแบบอินทรีย
ศูนยบริการและถ!ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระตะเคียน
20 โครงการส!งสริมและ
สนับสนุนกลุ!มอาขีพใน
ตําบลสระตะเคียน ทั้ง 15
หมู!บาน

ที่

-(ตอ)

30,000

2569
(บาท)
20,000

30,000 จํานวนหรือ
ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
(บาท)
20,000 จํานวนหรือ
ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ

กองส!งเสริม
การเกษตร

กองส!งเสริม
การเกษตร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา 125

เกษตรกร ผูสนใจ
ภายในตําบลสระ
ตะเคียน สามารถนํา
ความรูที่ไดมาใชกับ
อาชีพ ของตนเอง
กิจกรรมทีด่ ําเนินการ
ความสมบูรณของ
กลุ!มอาชีพ

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

โครงการส!งเสริม
พัฒนาการผ!านสื่อ
ธรรมชาติ ศพด.
โครงการนิทรรศการ
ผลงานของหนู

2

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 5 แห!ง

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 5 แห!ง

เพื่อรายงานผลการ
เด็กผูรับบริการศพด.
ดําเนินงานและผูปกครอง
ทั้ง 5 แห!ง
รับทราบถึงพัฒนาการการ
เรียนรูและรับทราบถึง
พัฒนาการทั้ง 4 ดาน
ไดแก! ร!างกายอารมณ สังคม
และสติปJญญา

นําเด็กและผูปกครองเขา
ศึกษาแหล!ง

เพื่อประเมินพัฒนาการดาน
ร!างกายอารมณ สังคม และ
สติปJญญาดวยการกีฬา

วัตถุประสงคG

20,000

80,000

2566
(บาท)
40,000

20,000

80,000

2567
(บาท)
40,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการประเมิน
พัฒนาการองครวมศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

1

3

โครงการ

ที่

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

20,000

80,000

2568
(บาท)
40,000

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรGจังหวัดที่ 2.ยกระดับการท!องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต!อภาคและภูมิภาค
ข. ยุทธศาสตรGการพัฒนาขององคGกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรGการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
3.1 แผนงานการศึกษา

20,000

80,000

2569
(บาท)
40,000

หนา 126

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
2570
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
40,000 จํานวนหรือ ทราบระดับ
กองการศึกษา
คุณภาพของ พัฒนาการของเด็ก ศาสนาและ
โครงการ
ในแต!ละดานเพื่อ
วัฒนธรรม
ปรับปรุงการจัด
ประสบการณการ
เรียนรู
80,000 จํานวนหรือ เด็กและผูปกครอง กองการศึกษา
ศาสนาและ
คุณภาพของ เกิดกระบวนการ
วัฒนธรรม
โครงการ
เรียนรูร!วมกัน
20,000 จํานวนหรือ ศพด.มีการพัฒนา กองการศึกษา
คุณภาพของ คุณภาพการศึกษา
ศาสนาและ
โครงการ
วัฒนธรรม

วัตถุประสงคG

โครงการกิจกรรมวัน จัดกิจกรรมวันเด็ก
เด็กแห!งชาติ
ภายในตําบลสระ
ตะเคียน
เพื่อจัดซื้อหนังสือ
โครงการส!งเสริม
วารสาร และสิ่งพิมพ
กิจกรรมศูนยการ
เรียนรูตําบลสระ
ตะเคียน

โครงการ

หนังสือ วารสารและ
สิ่งพิมพ 200 เล!ม

เด็กภายในตําบลสระ
ตะเคียน 1,600 คน

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10,000

2566
(บาท)
90,000

1,200,000

500,000

46,000

500,000

46,000

10,000

1,200,000

10,000

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)
90,000
90,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

6. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาเพื่อเบิกหักผลักสง
1,200,000
โครงการจัดหา
เด็กไดรับโภชนาการ เด็กศพด.ทุกคน
อาหารกลางวัน
ที่ดี
ศพด.
โครงการจัดหาวัสดุ จัดซื้อวัสดุการศึกษา เด็กผูรับบริการศพด.
500,000
การศึกษาสําหรับ
ตามความจําเป1น ของ ทั้ง 5 แห!ง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(อุดหนุนรายหว
1,700 )
โครงการค!าหนังสือ เพื่อจัดหาหนังสือเรียน ผูเรียนที่มีอายุ 3 – 5 ป5 46,000
เรียน 200บาท/ป5 ใหแก!ผูเรียนตาม
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5
แห!ง)
นโยบายรัฐบาล

5

4

ที่

-(ตอ)

46,000

500,000

1,200,000

10,000

2569
(บาท)
90,000

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

กองศึกษาฯ
โดย (ศพด.)

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา 127

เด็กไดรับ
โภชนาการ
ที่ดี
ศพด.มีวัสดุ
การศึกษาเพียงพอ
สําหรับการจัดการ
เรียนรูในศูนย

ชุมชนตระหนักถึง
ความสําคัญของ
การพัฒนาเด็ก
มีแหล!งศึกษา
คนควา เป1นแหล!ง
เรียนรูสําหรับเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

46,000 จํานวนหรือ ผูเรียนมีหนังสือ
คุณภาพของ เรียนสําหรับใชใน
โครงการ
การเรียนรู

คุณภาพของ
โครงการ
500,000 จํานวนหรือ
คุณภาพวัสดุ
ตามความ
ตองการ

1,200,000 จํานวนหรือ

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
(บาท)
90,000 จํานวนหรือ
คุณภาพของ
โครงการ
10,000 จํานวนหรือ
คุณภาพของ
โครงการ

ที่

วัตถุประสงคG

69,0๐0

98,900

100,000

20,000

ผูเรียนที่มีอายุ 3–5 ป5
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
5 แห!ง)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 5 แห!ง

เด็กผูรับบริการศพด.
ทั้ง 5 แห!ง

2566
(บาท)
46,000

ผูเรียนที่มีอายุ 3–5 ป5
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
5 แห!ง)

ผูเรียนที่มีอายุ 3–5 ป5
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
5 แห!ง)

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

20,000

20,000

100,000

98,900

98,900

100,000

69,0๐0

2568
(บาท)
46,000

69,0๐0

2567
(บาท)
46,000

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการค!าอุปกรณการ เพื่อสนับสนุนค!า
เรียน 200บาท/ป5
อุปกรณการเรียน
ใหแก!ผูเรียนตาม
นโยบายรัฐบาล
โครงการค!าเครื่องแบบ เพื่อสนับสนุนค!า
นักเรียน 300บาท/ป5 เครื่องแบบนักเรียน
ใหแก!ผูเรียนตาม
นโยบายรัฐบาล
โครงการค!ากิจกรรม เพื่อจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 430
พัฒนาใหแก!ใหแก!
บาท/ป5
ผูเรียนตามนโยบาย
รัฐบาล
โครงการจัดหาวัสดุ
จัดซื้อวัสดุงานบาน
งานบานงานครัว
งานครัว เช!นน้ํายาถู
พื้น น้ํายาลางจาน
ไมกวาด และวัสดุ
อื่นๆ
โครงการสวนผัก
ส!งเสริมการเรียนรู
หนูนอย
เรื่องพืชและผัก

โครงการ

-(ตอ)

20,000

100,000

98,900

69,0๐0

2569
(บาท)
46,000

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองศึกษาฯ
โดย (ศพด.)

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 128

มีวัสดุอุปกรณ
สําหรับการ
ประกอบอาหาร
อย!างเพียงพอและ
ถูก สุขลักษณะ
20,000 จํานวนหรือ เด็กไดเรียนรูจาก
คุณภาพของ ประสบการณจริง
โครงการ

100,000 จํานวนหรือ
คุณภาพวัสดุ
ตามความ
ตองการ

กองการศึกษา
98,900 จํานวนหรือ ผูเรียนไดรับการ
คุณภาพของ พัฒนาผ!านกิจกรรม ศาสนาและ
วัฒนธรรม
โครงการ
พัฒนาผูเรียน

69,0๐0 จํานวนหรือ ผูเรียนไดรับการ
กองการศึกษา
คุณภาพของ สนับสนุนค!า
ศาสนาและ
โครงการ
เครื่องแบบนักเรียน วัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
2570
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
46,000 จํานวนหรือ ผูเรียนไดรับการ
คุณภาพของ สนับสนุนค!า
อุปกรณการเรียน
โครงการ

ที่

เพื่อชี้แจงแนวทาง
ปฏิบัติในการรับ
บริการศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

2567
(บาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

2568
(บาท)

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ป5การศึกษาละ 1 ครั้ง

20,000

เด็กผูรับบริการศพด.
ทั้ง 5 แห!ง

โครงการประชุม
ปฐมนิเทศผูปกครอง
เด็กผูมารับริการ

โครงการหนูนอย
เรียนรูภูมิปญ
J ญา
ทองถิ่น

20,000

เพื่อส!งเสริม
ความสัมพันธ
ระหว!างเด็กกับ
ผูสูงอายุและศพด.
กับชุมชน
ส!งเสริมและสราง
ความตระหนักใน
การรักทองถิ่นในวัย
เยาว

โครงการนิทานปูB ย!า
ตา ยาย สายใยชุมชน

20,000

2566
(บาท)

ป5การศึกษาละ 5 ครั้ง

ส!งเสริมความผูกพัน ป5การศึกษาละ 1 ครั้ง
แม!และลูกครอบครัว
อบอุ!นชุมชนเขมแข็ง

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการสายใยรักแม!
และลูก
(กิจกรรมวันแม!)

โครงการ

-(ตอ)

20,000

20,000

20,000

20,000

2569
(บาท)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

20,000 จํานวนหรือ เด็กมีความภูมิใจ
คุณภาพของ ในความเป1น
โครงการ
ทองถิน่ และเกิด
การเรียนรูจากสื่อ
ของจริง
20,000 จํานวนหรือ ผูปกครองมีความ
คุณภาพของ เขาใจและมีส!วน
โครงการ
ร!วมในการ
ดําเนินงาน ของ
ศพด.

กองศึกษาฯ
โดย (ศพด.)

กองศึกษาฯ
โดย (ศพด.)

กองศึกษาฯ
โดย (ศพด.)

กองศึกษาฯ
โดย (ศพด.)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา 129

เกิดความสัมพันธ
คุณภาพของ อันดีระหว!างแม!
และลูก ศพด.กับ
โครงการ
ผูปกครอง
20,000 จํานวนหรือ ชุมชนมีส!วนร!วมใน
คุณภาพของ การจัดการศึกษา
โครงการ
ดานวิชาการใน
หลักสูตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

20,000 จํานวนหรือ

2570
(บาท)

โครงการ

เพื่อใหเด็ก
ไดรับ
โภชนาการที่ดี
เพื่อใหเด็ก
ไดรับ
โภชนาการที่ดี
เพื่อใหเด็ก
ไดรับ
โภชนาการที่ดี
จัดซื้อวัสดุ
การศึกษาตาม
ความจําเป1น
ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กมีสื่อการ
เรียนการสอน
ที่เพียงพอ

วัตถุประสงคG

500,000
5,000,000
500,000

150,000

เด็กในสถานศึกษา

เด็กผูรับบริการศพด.
ทั้ง 5 แห!ง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 5 แห!ง

2566
(บาท)
3,000,000

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 5 แห!ง

เด็กในสถานศึกษา

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

150,000

500,000

5,000,000

500,000

2567
(บาท)
3,000,000

150,000

500,000

5,000,000

500,000

2568
(บาท)
3,000,000

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

11 โครงการจัดหาวัสดุ
การเรียนการสอน

โครงการจัดหา
อาหารเสริม (นม)
สําหรับนักเรียน
8 โครงการจัดหา
อาหารเสริม (นม)
สําหรับศพด.
9 โครงการอาหาร
กลางวันสําหรับ
นักเรียน
10 โครงการจัดหาวัสดุ
การศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

7

ที่

-(ตอ)

150,000

500,000

5,000,000

500,000

2569
(บาท)
3,000,000

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

กองศึกษาฯ
โดย (ศพด.)

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กองศึกษาฯ
โดย (ศพด.)

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กองศึกษาฯ
โดย (ศพด.)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา 130

เด็กมีพัฒนาดาน
ร!างกายโตตาม
วัย
เด็กมีรา! ยกาย
เจริญเติบโตตาม
วัย
เด็กมีพัฒนาดาน
ร!างกายโตตาม
วัย
ศพด.มีวัสดุ
การศึกษา
เพียงพอสําหรับ
การจัดการ
เรียนรูในศูนย
150,000 จํานวนหรือ มีสื่อการเรียน
คุณภาพของ การสอนที่
โครงการ
เพียงพอ

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
(บาท)
3,000,000 จํานวนหรือ
คุณภาพของ
โครงการ
500,000 จํานวนหรือ
คุณภาพของ
โครงการ
5,000,000 จํานวนหรือ
คุณภาพของ
โครงการ
500,000 จํานวนหรือ
คุณภาพวัสดุ
ตามความ
ตองการ

วัตถุประสงคG

มุ!งลวดรอบอาคาร
และเฝ[าระวังสัปดาห
ละครั้ง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง
5 แห!ง

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

100,000

2566
(บาท)
1,500,000

100,000

2567
(บาท)
1,500,000

100,000

2568
(บาท)
1,500,000

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

สถานศึกษามี
ความคล!องตัวใน
การบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
13 โครงการป[องกันโรค ติดตั้งมุงลวด
ไขเลือดออก (ติดตั้ง และทําลาย
มุงลวดที่ชํารุดและ แหล!งเพาะพันธุ
ยุงลาย
เพิ่มเติม)

โครงการ

12 โครงการสนับสนุน
ค!าใชจ!ายในการ
บริหารสถานศึกษา

ที่

-(ตอ)

100,000

2569
(บาท)
1,500,000
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ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
2570
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
1,500,000 จํานวนหรือ สถานศึกษามี กองศึกษาฯโดย
คุณภาพของ ความคล!องตัว
(ศพด.)
ในการบริหาร
โครงการ
จัดการ
งบประมาณ
100,000 จํานวนหรือ เด็กปลอดภัย กองการศึกษาฯ
คุณภาพของ จากโรค
และศพด.๕ แห!ง
โครงการ
ไขเลือดออก

3

30,000

จัดฝ]กอบรม/กิจกรรม
ใหแก!ผูสูงอายุในตําบล
สระตะเคียน

เพื่อส!งเสริมให
ผูสูงอายุใชเวลา
ว!างใหเกิด
ประโยชนและนํา
สมุนไพรในชุมชน
มาใชในการดูแล
สุขภาพ

40,000

จัดอบอบรม/กิจกรรม
ใหความรูแก!เด็ก สตรี
และประชาชนใน
ตําบลสระตะเคียน

2566
(บาท)
35,000

เพื่อส!งเสริมลัฒนา จัดฝ]กอบรม/กิจกรรม
อาชีพใหแก!
ใหแก!ประชาชนใน
ประชาชนในเขต ตําบลสระตะเคียน
ตําบลสระตะเคียน

เพื่อป[องกันและ
แกไขปJญหาความ
รุนแรงต!อเด็ก สตรี
และบุคคลใน
ครอบครัว

วัตถุประสงคG

30,000

40,000

2567
(บาท)
35,000

30,000

40,000

2568
(บาท)
35,000

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ป[องกันและ
แกไขปJญหา
ความรุนแรงต!อ
เด็ก สตรีและ
บุคคลใน
ครอบครัว
โครงการ
ฝ]กอบรมส!งเสริม
และพัฒนา
อาชีพตําบลสระ
ตะเคียน (อาชีพ
ระยะสั้น)
โครงการ
ผูสูงอายุสุขภาพ
ดีดวยสมุนไพร
ในชุมชน

1

2

โครงการ

ที่

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะหG

30,000

40,000

2569
(บาท)
35,000

30,000 จํานวนหรือ
ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ

40,000 จํานวนหรือ
ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
(บาท)
35,000 จํานวนหรือ
ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ

ผูเขาร!วมโครงการมีความรู
เกี่ยวกับการใชสมุนไพรใน
ชุมชนใหเกิดประโยชนในการ
ดูแลสุขภาพตนเองและคนใน
ครอบครัว

ผูเขาร!วมโครงการมีความรู
และทักษะในการประกอบ
อาชีพสามารถสรางรายได
เสริมใหแก!ตนเองและ
ครอบครัว

ผูเขาร!วมโครงการรับรูถึงโทษ
ทัณฑและความคุมครองทาง
กฎหมายตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแก!ผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 132

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
บริหารสภาเด็ก
และเยาวชน

7

6

เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู
และศึกษารูปแบบ
กิจกรรมใหม!ๆในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนที่
หลากหลาย
เพื่อพัฒนาคณ
กรรมการบริหารสภา
เด็กและเยาวชนใหมี
ความรับผิดชอบ มีวินัย
และสามารถจัดกิจกรรม
ของสภาเด็กและเยาวชน
ที่หลากหลาย

เพื่อสนับสนุนส!งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุตาํ บลสระ
ตะเคียนและส!งเสริม
ดานคุณธรรมจริยธรรม
ของผูสูงอายุ
เพื่อส!งเสริมใหเด็กและ
เยาวชนมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามวัย

วัตถุประสงคG

อบรม/กิจกรรม ใหกับ
คณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนในตําบลสระ
ตะเคียน

อบรม/กิจกรรม ใหกับ
เด็กและเยาวชนในตําบล
สระตะเคียน

จัดอบรม/กิจกรรม
ใหกับเด็กและเยาวชนใน
ตําบลสระตะเคียน

จัดอบรม/กิจกรรม
ใหกับผูสูงอายุในตําบล
สระตะเคียน

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

40,000

80,000

80,000

2566
(บาท)
30,000

40,000

80,000

80,000

2567
(บาท)
30,000

40,000

80,000

80,000

2568
(บาท)
30,000

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการอบรม
ส!งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ
ตําบลสระ
ตะเคียน
โครงการอบรม
คุณธรรม
จริยธรรมแก!เด็ก
และเยาวชน
โครงการพัฒนา
ผูนํากิจกรรม
สภาเด็กและ
เยาวชน

4

5

โครงการ

ที่

-(ตอ)

40,000

80,000

80,000

2569
(บาท)
30,000

40,000 จํานวนหรือ
ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ

80,000 จํานวนหรือ
ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ
80,000 จํานวนหรือ
ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
(บาท)
30,000 จํานวนหรือ
ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา 133

ผูเขาร!วมโครงการมีความรู
ในบทบาทหนาที่และความ
รับผิชอบของ
คณะกรรมการบริหารสภา
เด็กและเยวชน

ผูเขาร!วมโครงการมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรมและจริยธรรม
ตามวัยอันสมควร
ผูเขาร!วมโครงการมีความรู
เกี่ยวกับหนาที่และรูปแบบ
การพัฒนาของเด็กและ
เยาวชนตามวัยอันควร

ผูเขาร!วมโครงการมีความรู
เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการดูแล
สุขภาพตนเอง บุคคลใน
ครอบครัวและชุมชน

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

โครงการ

เพื่อส!งเสริมใหเด็ก
เยาวชนและประชาชนมี
ความรูความเขาใจใน
วินัยและมารยาทในการ
ใชรถใชถนน

เพื่อใหเด็กและเยาวชนมี
ความรูเรื่องโทษและภัย
จากยาเวพติดรวมถึงการ
ป[องกันการติดยาเสพติด
เพื่อสนับสนุนการ
แข!งขันกีฬาและการส!ง
ทีมเขาร!วมการแข!งขัน
กีฬาต!างๆ
40,000

40,000

40,000

อบรม/กิจกรรม ใหกับ
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป ใน
ตําบลสระตะเคียน

40,000

40,000

40,000

อบรม/กิจกรรม ใหกับ
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป ใน
ตําบลสระตะเคียน

2568
(บาท)
40,000

40,000

2567
(บาท)
40,000

งบประมาณ

40,000

40,000

2566
(บาท)
40,000

อบรม/กิจกรรม ใหกับ
เด็กและเยาวชนในตําบล
สระตะเคียน

เพื่อใหเด็กและเยาวชนมี อบรม/กิจกรรม ใหกับ
ความคิดริเริม่ ในการ
เด็กและเยาวชนในตําบล
ประกอบอาชีพ
สระตะเคียน

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการส!งเสริม
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
แก!เด็กและ
เยาวชน
9 โครงการให
ความรูเรื่องยา
เสพติดแก!เด็ก
และเยาวชน
10 โครงการส!งเสริม
สนับสนุนการ
แข!งขันกีฬาและ
ส!งทีมเขาร!วม
การแข!งขันกีฬา
ต!างๆ
11 โครงการขับขี่
ปลอดภัยใส!ใจ
วินัยจราจร

8

ที่

-(ตอ)

40,000

40,000

40,000

2569
(บาท)
40,000

40,000 จํานวนหรือ
ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ

40,000 จํานวนหรือ
ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ
40,000 จํานวนหรือ
ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
(บาท)
40,000 จํานวนหรือ
ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ

ผูเขาร!วมโครงการมีวินัย
จราจรมีความปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา 134

ผูเขาร!วมโครงการไดมีการ
ใชเวลาว!างใหเกิด
ประโยชนมีสุขภาพ
แข็งแรงจากการเล!นกีฬา

ผูเขาร!วมโครงการมีความรู
ความเขาใจเกี่ยงกับปJญหา
และโทษของยาเสพติด

ผูเขาร!วมโครงการมีความรู
ความเขาใจในการ
ประกอบอาชีพและนําไป
ต!อยอดสรางอาชีพได

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

โครงการ

วัตถุประสงคG

อบรม/กิจกรรม ใหกับ
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป ใน
ตําบลสระตะเคียน

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)
40,000

2567
(บาท)
40,000

2568
(บาท)
40,000

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

12 โครงการท!องไป เพื่อใหประชาชนมี
บนโลกออนไลน ความรูความเขาใจการ
ใชสื่อออนไลนใหเกิด
ประโยชนและรับรูถึง
โทษและภัยจากโลก
ออนไลน

ที่

-(ตอ)
2569
(บาท)
40,000

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
(บาท)
40,000 จํานวนหรือ
ผลสัมฤทธิ์
ของ
โครงการ

กองสวัสดิการ
สังคม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา 135

ผูเขาร!วมโครงการมีความรู
ความเขาใจในการใชสื่อ
ออนไลนอย!างปลอดภัย

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

โครงการจัดงาน
ฉลองวันแห!งชัยชนะ
ทาวสุรนารี
(องคประจําอําเภอ
เสิงสาง)
โครงการประเพณี
สงกรานต สืบสาน
วัฒนธรรม
โครงการพระธรรม
ทูตส!งเสริมจริยธรรม
สู!ชุมชน

4

6

5

3

10,000

20,000

๔0,000

๑0,000

10,000

2567
(บาท)
๕00,000

10,000

20,000

๔0,000

๑0,000

10,000

2568
(บาท)
๕00,000

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

10,000

20,000

ป5ละ 1 ครั้ง
เพื่ออนุรักษ
ประเพณี
วัฒนธรรม
มีแหล!งเรียนรูทาง ทุกหมู!บานในเขต
ศาสนาที่ใกลบาน ตําบลสระตะเคียน

๑0,000
๔0,000

ป5ละ 1 ครั้ง

10,000

2566
(บาท)
๕00,000

เพื่อตระหนักและ ป5ละ 1 ครั้ง
รําลึกคุณงามความ
ดีตลอดจนวีรกรรม
อันกลาหาญ

เพื่อสดุดีวรี กรรม
ทาวสุรนารี

เพื่ออนุรักษ
ป5ละ 1 ครั้ง
วัฒนธรรมทองถิ่น

โครงการสืบสาน
ประเพณีแห!เทียน
พรรษา
โครงการสดุดี
วีรกรรมทาวสุรนารี

2

วัตถุประสงคG

โครงการกีฬาสามัคคี ส!งเสริมการออก จัดการแข!งขันกีฬา
สระตะเคียนเกมส กําลังกายดวยการ เยาวชนและประชาชน
กีฬา

โครงการ

1

ที่

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

10,000

20,000

๔0,000

๑0,000

10,000

2569
(บาท)
๕00,000

20,000 จํานวนหรือ
คุณภาพของ
โครงการ
10,000 จํานวนหรือ
คุณภาพของ
โครงการ

10,000 จํานวนหรือ
คุณภาพของ
โครงการ
๑0,000 จํานวนหรือ
คุณภาพของ
โครงการ
๔0,000 จํานวนหรือ
คุณภาพของ
โครงการ

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
(บาท)
๕00,000 จํานวนหรือ
คุณภาพของ
โครงการ

ชุมชนไดเรียนรู
หลักธรรมคําสอน

ประเพณีอันดีงาม
ไดรับการสืบทอด

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
อําเภอเสิงสาง/
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม/
อุดหนุนอําเภอ
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา 136

ประชาชนระลึกถึง
วีรกรรมทาวสุร
นารี
ประชาชนชาว
อําเภอเสิงสาง
ระลึกถึงวีรกรรม
ทาวสุรนารี

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
รักการออกกําลัง
กาย
วัฒนธรรมที่ดีงาม
ไดรับการสืบทอด

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

๗

ที่

วัตถุประสงคG

เด็ก เยาวชน
ประชาชนทั่วไปในเขต
ตําบล

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)
30,000

2567
(บาท)
30,000

2568
(บาท)
30,000

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อส!งเสริมให
โครงการส!งเสริม
พระพุทธศาสนา
สัปดาห
พระพุทธศาสนาและ เป1นไปอย!างต!อเนื่อง
พัฒนาจริยธรรม
เยาวชน

โครงการ

-(ตอ)
2569
(บาท)
30,000

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา 137

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
2570
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
30,000 จํานวนหรือ เด็ก เยาวชน
คุณภาพของ ประชาชนทั่วไปใน
เขตตําบล มี
โครงการ
คุณธรรมจริยธรรม

โครงการป[องกันและ 1.รณรงคให
ประชาชนตําบล
ควบคุมโรค
ประชาชนในตําบล สระตะเคียน
ไขเลือดออก
ป[องกันโรคไข
เลือดออก
2.ลดอัตราการเกิด
โรคไขเลือดออก
ของประชาชน
3.เนนชุมชนให
ตระหนักถึง
อันตรายของ
ยุงลายและโรค
ไขเลือดออก

2
200,000

2566
(บาท)
800,000

200,000

2567
(บาท)
800,000

200,000

2568
(บาท)
800,000

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อมีหน!วยบริการ ผูปBวยฉุกเฉินไดรับการ
การแพทยฉุกเฉิน ช!วยเหลือถูกตองและ
ทันท!วงที
บริการแก!
ประชาชน ลดการ
บาดเจ็บ และ
เสียชีวิต ใหบริการ
24 ชั่วโมง

โครงการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน
(EMS)

1

วัตถุประสงคG

โครงการ

ที่

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3.4 แผนงานสาธารณสุข

200,000

2569
(บาท)
800,000

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
(บาท)
800,000 ประชาชน
เขาถึง
บริการ
การแพทย
ฉุกเฉินและ
ไดรับการ
ช!วยเหลือ
ตลอด 24
ชั่วโมง
200,000 รอยละ 0
ประชากรใน
ตําบล
เสียชีวิตดวย
โรค
ไขเลือดออก

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา 138

1.ประชาชนเกิด
กองสาธารณสุข
ความรู ความเขาใจใน และสิ่งแวดลอม
โรคไข เลือดออก
2.ประชาชนเกิด
พฤติกรรมในการ
ทําลายแหล!งเพาะพันธุ
ยุงลายอย!างต!อเนื่อง
สม่ําเสมอ
3.ลดความชุกของ
ลูกน้ํายุงลาย
4.ลดอัตราการปBวย
โรคไขเลือดออก

ประชาชนไดรับบริการ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
การแพทยฉุกเฉินได
อย!างทันท!วงทีลดการ
บาดเจ็บและสูญเสีย
ชีวิต

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

1.เพื่อควบคุมโรค
สุนัขและแมวในตําบล
พิษสุนัขบาในสุนัข สระตะเคียน
และแมว
2.เพื่อจัดซื้อวัคซีน
โรคพิษสุนัขบาใหกับ
สุนัขและแมวที่อยู!ใน
พื้นที่ตําบลสระ
ตะเคียน

ขึ้นทะเบียนสุนัขและ สุนัขและแมวในตําบล
แมว
สระตะเคียน

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

80,000

2566
(บาท)
20,000

80,000

2567
(บาท)
20,000

80,000

2568
(บาท)
20,000

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการสํารวจ
ขอมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียน
สัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบาฯ
โครงการสัตว
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา ตาม
พระปณิทาน
ศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟ[าจุฬา
ภรณวลัยลักษณฯ

3

4

โครงการ

ที่

-(ตอ)

80,000

2569
(บาท)
20,000

80,000 รอยละ 80 ของจํานวน
สุนัขและแมวที่ขึ้น
ทะเบียนไดรับการฉีด
วัคซีนป[องกันโรคพิษ
สุนัขบา

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
(บาท)
20,000 สุนัขและแมว
ทั้งที่มีเจาของและไม!มี
เจาของไดรับการขึ้น
ทะเบียนทุกตัว

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

หนา 139

1.สัตวเลีย้ งไดรับ
การฉีดวัคซีนโรคพิษ
สุนัขบา
2.ไม!มีคนและสัตว
เลี้ยงเสียชีวิตดวย
โรคพิษสุนัขบา

สุนัขและแมวใน
กองสาธารณสุข
ตําบลสระตะเคียน และสิ่งแวดลอม
ไดขึ้นทะเบียนทุกตัว

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

3

2

1

ที่

วัตถุประสงคG

150,000

3,667,200

ผูพิการที่ไดแสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อ
ขอรับเงินเบี้ยความพิการไว
กับองคการบริหารส!าวน
ตําบลสระตะเคียน จํานวน
375 ราย
ผูปBวยเอดสที่แพทยไดรับรอง
และทําการวินิจฉัยแลว และ
รายไดไม!เพียงพอต!อการยัง
ชีพ หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู
อุปการะดูแล ไม!สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได จํานวน 25 ราย
150,000

3,667,200

12,679,200 12,679,200

2567
(บาท)

ผูสูงอายุที่ไดขึ้นทะเบียน
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ไวกับองคการบริหารส!วน
ตําบลสระตะเคียน จํานวน
1,603 ราย

2566
(บาท)

2569
(บาท)

150,000

3,667,200

150,000

3,667,200

12,679,200 12,679,200

2568
(บาท)

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการสราง
หลักประกัน
ดานรายไดแก!
ผูสูงอายุ

เพื่อจ!ายเป1นเงิน
เบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุใหแก!
ผูสูงอายุในเขต
ตําบลสระ
ตะเคียน
เพื่อจ!ายเป1นเงิน
โครงการ
เบี้ยคความพิการ
เสริมสราง
สวัสดิการทาง ใหแก!คนพิการ
สังคมใหแก!ผู ในเขตตําบลสระ
พิการและ
ตะเคียน
ทุพพลภาพ
เพื่อจ!ายเป1นเงิน
โครงการ
สนับสนุนการ สงเคราะหเพื่อ
จัดสวัสดิการ การยังชีพผูปBวย
ทางสังคมแก! เอดสใหแก!ผูปBวย
ผูดอยโอกาส เอดสในเขต
ตําบลสระ
ทางสังคม
ตะเคียน

โครงการ

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3.5 แผนงานงบกลาง
ตัวชี้วัด
(KPI)

150,000 จํานวนผูปBวย
เอดสที่ไดแสดง
ความจํานง
ขอรับเงิน
สงเคราะหเพื่อ
การยังชีพผูปBวย
เอดสในเขต
ตําบลสระ
ตะเคียน

3,667,200 จํานวน ผูพิการ
ที่ไดขึ้นทะเบียน
ไวกับองคการ
บริหารส!วน
ตําบลสระ
ตะเคียน

12,679,200 จํานวนผูสูงอายุ
ที่ไดขึ้นทะเบียน
ไวกับองคการ
บริหารส!วน
ตําบลสระ
ตะเคียน

2570
(บาท)

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

หนา 140

ผูปBวยเอดสใน
เขตตําบลสระ
ตะเคียนไดรับ
สวัสดิการทาง
สังคมอย!าง
ทั่วถึง

คนพิการหรือ
ทุพพลภาพใน
เขตตําบลสระ
ตะเคียนไดรับ
สวัสดิการ
อย!างทั่วถึง

ผูสูงอายุใน
เขตตําบลสระ
ตะเคียนมี
หลักประกัน
ดานรายได
อย!างทั่วถึง

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

เงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่

4

1.เพื่อสมทบกองทุน ประชาชนตําบล
หลักประกันสุขภาพ สระตะเคียน
แห!งชาติในการ
จัดบริการ ดาน
สาธารณสุขแก!
ประชาชน
2.เพื่อใชในการ
ดําเนินงานดาน
ส!งเสริมสุขภาพและ
ป[องกันโรคติดต!อ

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)
350,000

2567
(บาท)
350,000

2568
(บาท)
350,000

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ

ที่

-(ตอ)
2569
(บาท)
350,000

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
(บาท)
350,000 ประชาชนทุก
กลุ!มวัยไดรับ
การดูแล
สุขภาพจาก
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา 141

กองสาธารณสุข
1.ประชาชนใน
ตําบลสระตะเคียน และสิ่งแวดลอม
ไดรับการบริการ
ดานการส!งเสริม
สุขภาพและ
ป[องกันโรคติดต!อ
2.ปะชาชนมี
สุขภาพอนามัยทีด่ ี
ไดรับการดูแล
สุขภาพ

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

โครงการ

เพื่อการกักเก็บน้ํา ขุดลอกคลองตะกุด
ไวใชตลอดฤดูกาล (จากนานางทองใบ –
ใตฝายบานใหม!)

หมูที่ 3 บานโคกสูง
4 โครงการขุดลอกคลอง
ตะกุด (จากนานางทอง
ใบ - ใตฝายบานใหม!)
-

-

-

-

2566
(บาท)

-

-

-

-

2567
(บาท)

-

-

-

10,000,000

2568
(บาท)
-

2569
(บาท)

-

-

5,000,000

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อการกักเก็บน้ํา ขุดลอกคลองหัวลิง ไวใชตลอดฤดูกาล หนองกก

ขุดลอกคลองธรรมชาติ
สายคลองโทน

ขุดลอกลํามาศพรอมเสริม
คันดิน เป1นรูปทาง
(จากประตูน้ํา – ฝายบาน
เสิงสาง)

โครงการขุดลอกคลอง
หัวลิง -หนองกก

3

2

วัตถุประสงคG

เพื่อใชสัญจรขน
พืชผลทาง
การเกษตรและกัก
เก็บน้ําไวใชตลอด
ฤดูกาล
โครงการขุดลอกคลอง เพื่อการกักเก็บน้ํา
ธรรมชาติ สายคลองโทน ไวใชตลอดฤดูกาล

หมูที่ 1 บานสระตะเคียน
1 โครงการขุดลอกลํามาศ
พรอม เสริมคันดินเป1น
รูปทาง(จากประตูนา้ํ –
ฝายบานเสิงสาง)

ที่

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

8,000,000 รอยละของ
ประชาชนมี
การกักเก็บน้ํา แหล!งน้ําไวใช
ที่เพิ่มขึ้น
ตลอดฤดูกาล

ประชาชนมี
แหล!งน้ําไวใช
ตลอดฤดูกาล
ประชาชนมี
แหล!งน้ําไวใช
ตลอดฤดูกาล

รอยละของ
ประชาชนมี
การกักเก็บน้ํา แหล!งน้ําไวใช
ที่เพิ่มขึ้น
ตลอดฤดูกาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

รอยละของ
การกักเก็บน้ํา
ที่เพิ่มขึ้น
4,000,000 รอยละของ
การกักเก็บน้ํา
ที่เพิ่มขึ้น

-

-

2570
(บาท)

หนา 142

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรGจังหวัดที่ 3.พัฒนานวัตกรรมการผลิตการแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ,ที่ 4.เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชน
อย!างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ,ที่ 5.ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรGการพัฒนาขององคGกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4.การพัฒนาเมือง
4. ยุทธศาสตรGการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ

ขุดลอกอ!างเก็บน้ํา
บานบุงิ้ว หมู!ที่ 7

ปรับปรุงภูมิทัศน อ!าง
เก็บน้ําหวยเตย เพื่อเป1น
สถานที่ท!องเที่ยว

เพื่อการกัก
เก็บน้ําไวใช
ตลอดฤดูกาล

เพื่อใหเป1น
สถานที่
พักผ!อนหรือ
ท!องเที่ยงได
อย!างสวยงาม
3,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

2567
(บาท)

-

2566
(บาท)

-

-

-

10,000,000

500,000

2568
(บาท)

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ขุดลอกคลอง หวยหิน 1

ขุดลอกสระน้ํา
(ตะวันออกบาน
หมู!ที่ 7 บานบุงิ้ว)
ขุดลอกคลองหิน
(จากอ!างเก็บน้ําบานบุงิ้ว
ตะวันออกบาน)

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อการกัก
เก็บน้ําไวใช
ตลอดฤดูกาล
เพื่อการกัก
เก็บน้ําไวใช
ตลอดฤดูกาล

วัตถุประสงคG

หมูที่ 14 บานหวยเตยพัฒนา
9 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อการกัก
เก็บน้ําไวใช
หวยหิน 1
ตลอดฤดูกาล

หมูที่ 7 บานบุงิ้ว
5 โครงการขุดลอก
สระน้ํา(ตะวันออกบาน
หมู!ที่ 7 บานบุงิ้ว)
6 โครงการขุดลอกคลอง
หิน (จากอ!างเก็บน้ํา
บานบุงิ้วตะวันออก
บาน)
7 โครงการขุดลอกอ!าง
เก็บน้ําบานบุงิ้ว
หมู!ที่ 7
หมูที่ 12 บานหนองใหญ
8 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน อ!างเก็บน้ําหวย
เตย

ที่

-(ตอ)

-

10,000,000

10,000,000

-

-

2569
(บาท)

-

-

-

-

-

2570
(บาท)

รอยละของ
การกักเก็บน้ํา
ที่เพิ่มขึ้น

รอยละของ
การปรับปรุง
ภูมิทัศนดีขึ้น

รอยละของ
การกักเก็บน้ํา
ที่เพิ่มขึ้น

รอยละของ
การกักเก็บน้ํา
ที่เพิ่มขึ้น
รอยละของ
การกักเก็บน้ํา
ที่เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนมี
แหล!งน้ําไวใช
ตลอดฤดูกาล

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ประชาชนใน
ตําบลไดสถานที่
พักผ!อนหรือท!อง
เที่ยงไดอย!าง
สวยงาม

ประชาชนมี
แหล!งน้ําไวใช
ตลอดฤดูกาล

ประชาชนมี
แหล!งน้ําไวใช
ตลอดฤดูกาล
ประชาชนมี
แหล!งน้ําไวใช
ตลอดฤดูกาล

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

โครงการ

เพื่อการกักเก็บน้ํา ขุดลอกคลองสาธารณะ
ไวใชตลอดฤดูกาล

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-

2566
(บาท)
3,000,000

2567
(บาท)
-

2568
(บาท)

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

หมูที่ 15 บานใหมคูเมือง
10 โครงการขุดลอกสระน้ํา
สาธารณะ

ที่

-(ต!อ)

-

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

รอยละของการกัก ประชาชนมีแหล!ง
เก็บน้ําที่เพิ่มขึ้น
น้ําไวใชตลอด
ฤดูกาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนา 144

กองช!าง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

วัตถุประสงคG

1.มีชุมชนตนแบบในการ หมู!บานที่ผ!านการ
บริหารจัดการขยะ เพื่อ คัดเลือกชุมชนตนแบบ
ใชเป1นตนแบบในการ
จัดการขยะ
ขยายผลสู!ชุมชนอื่น
2.ประชาชนมีการคัด
แยก จัดการขยะมูลฝอย
ขยะรีไซเคิล ขยะ
อันตราย ขยะทั่วไปเพื่อ
ลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ในครัวเรือน
50,000

2566
(บาท)
30,000

50,000

2567
(บาท)
30,000

50,000

2568
(บาท)
30,000

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

12 โครงการชุมชน
ตนแบบจัดการ
ขยะ

ประชาชนตําบล
11 โครงการกําจัดของ 1.ใหความรูรณรงค
เสียอันตรายจาก ประชาสัมพันธการ คัด สระตะเคียน
แยกและการจัดการขยะ
ชุมชน
อันตราย
2.มีการคัดแยกและ
กําจัดขยะอันตราย
อย!างถูกตอง
3.ประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของการ
กําจัดของเสียอันตราย

ที่

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

50,000

2569
(บาท)
30,000

50,000 มีชุมชน
ตนแบบการ
จัดการขยะ

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
(บาท)
30,000 ขยะอันตราย
รอยละ 80 มี
การกําจัด
อย!างถูกตอง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา 145

1.ชุมชน ครัวเรือนมีการ
จัดการขยะอย!างถูกตอง
2.ประชาชนมีความรู
พื้นฐานที่ถูกตองเกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะ และ
จัดการขยะอันตรายอัน
จะนําไปสู!การจัดการ
อย!างเป1นระบบ
3.ประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของ การ
กําจัดของเสียอันตราย
จากชุมชน
1.ชุมชน ครัวเรือน
อย!างถูกวิธี มีการทําปุ’ย
หมัก น้ําหมักชีวภาพ มี
รายไดจากการขายขยะรี
ไซเคิล
2.ปริมาณขยะลดลง
3.เกิดความเขมแข็ง
ภายในชุมชนส!งผลดีต!อ
ภาพรวมในทุกๆดาน

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

โครงการ

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)
50,000

2567
(บาท)
50,000

2568
(บาท)
50,000

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

13 โครงการครัวเรือน 1.ส!งเสริมใหประชาชน มี ครอบครัว ชุมชน
สะอาดหมู!บาน
ความรูตระหนัก ร!วมมือ ตําบลสระตะเคียน
กันรักษาความสะอาดใน
สวยงาม
บานเรือน/ชุมชนของ
ตนเอง ร!วมกันปรับปรุง
สภาพแวดลอมใหสะอาด
ถูกสุขลักษณะอยู!เสมอ
2.เป1นการป[องกันและ
ควบคุมโรคติดต!อในชุมชน
3.ประกาศเกียรติคณ
ุ
ครัวเรือน หมู!บานที่
ประสบผลสําเร็จในการ
ดําเนินงานป[องกันควบคุม
โรคติดต!อโดยการรักษา
ความสะอาดของหมู!บาน

ที่

-(ต!อ)
2569
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
(บาท)
50,000 รอยละ 5 ของ
จํานวนครัวเรือน
ในตําบล
สระตะเคียนเขา
ร!วมโครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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กองสาธารณสุข
1.ประชาชนให
และสิ่งแวดลอม
ความสําคัญในการ
ควบคุมโรคติดต!อทํา
ความสะอาดบานใหน!า
อยู! น!ามอง
2.จํานวนผูปBวยดวย
โรคติดต!อลดลง
3.เชิดชูครอบครัว
ชุมชนที่ทําดี

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
รายได

โครงการ
ปรับปรุงขอมูล
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพยสิน

1

2

ผูมีหนาที่เสียภาษี
บํารุงทองที่ ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป[าย และ
ค!าธรรมเนียม
ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.
สาธารณสุข

จัดทําแผนที่ภาษี
สํารวจภาคสนามเพื่อ
รองรับการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง

เพื่อประชาสัมพันธ
ขั้นตอนระยะเวลาการ
ชําระภาษี เพื่อเป1นการ
กระตุนเตือนผูมีหนาที่
ชําระภาษีใหมีจิตสํานึก
และตระหนักถึงการเสีย
ภาษี กระตือรือรน และ
เต็มใจในการชําระภาษี
เพื่อนําเงินมาพัฒนา
ทองถิ่น

-เพื่อปรับปรุงขอมูล
ที่ดินและทะเบียน
ทรัพยสิน
-เพื่อรองรับการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและ
สิ่งก!อสราง

วัตถุประสงคG

200,000

2566
(บาท)
50,000

200,000

2567
(บาท)
50,000

200,000

2568
(บาท)
50,000

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ

ที่

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

200,000

2569
(บาท)
50,000

200,000 จํานวนหรือ
ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

กองคลัง

กองคลัง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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-สามารถปรับปรุง
ขอมูลที่จําเป1นตองใช
แผนที่แม!บท
-ใชสื่อคนหาขอมูล
รวดเร็วแม!นยําถูกตอง
-ใชแนวเขตปกครอง
และผังเมืองขั้นตอน
อื่นๆไดเช!นผังถนน
แม!น้ํา ลําคลอง ฯลฯ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
2570
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
50,000 จํานวนหรือ
ประชาชนมีความรู
ผลสัมฤทธิ์ของ ความเขาใจและ
พรอมเสียภาษี ตรง
โครงการ
ตามกําหนดเวลา
และรับชําระภาษีได
ครบถวน

ก. ยุทธศาสตรGจังหวัดที่ 6.ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City)
ข. ยุทธศาสตรGการพัฒนาขององคGกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
5. ยุทธศาสตรGการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการองคGกร
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการวันป\ย
มหาราช

5

เพื่อประชาสัมพันธผล
การดําเนินงานและ
แผนการดําเนินงานของ
อปท.
1.เพื่อรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ แห!ง
พระบาทสมเด็จพระจุล
จอม เกลาเจาอยู!หัว
2.เพื่อเป1นการเผยแพร!
บทบาท ภารกิจ ผลงาน
และความสําคัญของ
องคกรปกครองส!วน
ทองถิ่น
เพื่อนอมรําลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ ใน
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยู!หัว
และแสดงความ
จงรักภักดีต!อสถาบัน
พระมหากษัตริยไทย

วัตถุประสงคG

15,000

5,000

ผูเขาร!วมพิธีฯทุกภาค
ส!วนเขาแถวหนาพระ
บรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยู!หัว

2566
(บาท)
50,000

จัดพิธีถวายราชสักการะ
และกล!าวราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยู!หัว

จัดทําวารสาร
จํานวน 500 เล!ม

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5,000

15,000

2567
(บาท)
50,000

5,000

15,000

2568
(บาท)
50,000

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการจัดทํา
โครงการเอกสาร
วารสารและสื่อ
ประชาสัมพันธ
โครงการจัดงานวัน
ทองถิ่นไทย

3

4

โครงการ

ที่

-(ตอ)

5,000

15,000

2569
(บาท)
50,000

5,000 จํานวน
ผูเขาร!วม
โครงการ

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
(บาท)
50,000 จํานวนหรือ
การเผยแพร!
ขอมูลของ
อปท.
15,000 จํานวน
ผูเขาร!วม
โครงการ

สํานักปลัดอบต.

สํานักปลัดอบต.

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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บรรดาเหล!าขาราช พนักงาน สํานักปลัดอบต.
จางส!วนราชการ องคกร
ต!างๆ ผูนําหมู!บานตลอดจน
ประชาชนทุกหมู!เหล!าร!วม
ลงทะเบียนเขาร!วมพิธีวาง
พวงมาลาถวายราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยู!หัว

1.ผูเขาร!วมโครงการฯ
2.พนักงานส!วนทองถิ่น
ตระหนักถึงบทบาทของ
ตนในการบริการ
ประชาชน

ประชาชนไดรับขอมูล
ข!าวสารและผลการ
ปฏิบัติงานของ อบต.

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

โครงการกีฬา
ทองถิ่นสัมพันธ

โครงการอบรม
สัมนาเสริมสราง
คุณธรรม
จริยธรรม
พนักงานส!วน
ตําบลฯ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพให
ความรูแก!คณะ
ผูบริหารฯ
สมาชิกสภาฯ
พนักงานฯ
ลูกจาง พนักงาน
จางฯ ผูนําชุมชน

6

7

8

เพื่อสรางองคความรู
และปลูกจิตสํานึก
ใหกับคณะผูบริหาร
ฯ สมาชิกสภาฯ
พนักงานฯ ลูกจาง
พนักงานจางฯ ใหมี
คุณธรรม จริยธรรม
และเป1นตัวอย!างที่ดี
แก!ชุมชน
เพื่อใหบุคลากร
ภายในองคการ
บริหารส!วนตําบลมี
ทักษะและความรูใน
การปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น

30,000

500,000

บุคลากรภายใน
องคการบริหารส!วน
ตําบล

2566
(บาท)
40,000

คณะผูบริหารฯ
สมาชิกสภาฯ
พนักงานฯ ลูกจาง
พนักงานจางฯ
องคการบริหารส!วน
ตําบล มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม

ส!งทีมนักกีฬาเขา
ผูบริหาร,สมาชิกสภา
ร!วมการแข!งขันกีฬา และพนักงานทุกคน
เชื่อมความสัมพันธ
ระหว!าง อปท.

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

500,000

30,000

2567
(บาท)
40,000

500,000

30,000

2568
(บาท)
40,000

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ

ที่

-(ตอ)

500,000

30,000

2569
(บาท)
40,000

500,000 จํานวน
บุคลากรมี
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้น

30,000 จํานวน
บุคลากร อบต.
มีจริยธรรมต!อ
งานมากขึ้น

สํานักปลัดอบต.

สํานักปลัดอบต.

สํานักปลัดอบต.

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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บุคลากรภายใน
องคการบริหารส!วน
ตําบล มีทักษะและมี
ความรูในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

คณะผูบริหารฯ
สมาชิกสภาฯ
พนักงานฯ ลูกจาง
พนักงานจางฯ
องคการบริหารส!วน
ตําบล คุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
2570
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
40,000 จํานวนหรือ
เกิดการบูรณาการ
การเชื่อม
ความร!วมมือในการ
ความสัมพันธ ทํางานของทองถิ่น
ระหว!าง อปท.

โครงการ อบต.
สระตะเคียน
พบปะประชาชน

1

เพื่อเป1นการอํานวย
ความสะดวกใหแก!
ประชาชน

วัตถุประสงคG

ประชาชนในเขตตําบล
สระตะเคียน ทั้ง 15
หมู!บานรวมทั้งจัดหา
สิ่งของที่จําเป1นวัสดุ
ต!างๆ มอบใหชาวบาน
ภายในตําบล

2566
(บาท)
10,000

2567
(บาท)
10,000

2568
(บาท)
10,000

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ

ที่

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
2569
(บาท)
10,000

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
(บาท)
10,000 จํานวน
ประชาชนทั้ง
15 หมู!บาน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา 150

ประชาชนในเขตตําบล สํานักปลัดอบต.
สระตะเคียน ไดรับความ
สะดวกในการใหบริการ
ของ อปท.

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2

1

ที่

วัตถุประสงคG

จัดกิจกรรมตามที่ไดรับ
มอบหมาย เช!น
ปรับปรุงภูมิทัศน
รณรงคยาเสพติด ลูกเสือ
ชาวบาน ฯลฯ

ประชาชนในเขตตําบล
สระตะเคียน ทั้ง 15
หมู!บาน
60,000

2566
(บาท)
65,000

60,000

2567
(บาท)
65,000

60,000

2568
(บาท)
65,000

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการป[องกันและ เพื่อนําผูเสพ/ผูติดยาเสพ
แกไขปJญหายาเสพติด ติดรับการบําบัด ฟijนฟู
เพื่อฝ]กอบรมอาชีพ ใหกับ
ผูติด/ผูเสพยาเสพติดที่
ผ!านการบําบัดแลว
โครงการบานเมืองน!า เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย
อยู!และปฏิบัติตาม
ของรัฐบาล เพื่อส!งเสริม
นโยบายของรัฐบาล
และสนับสนุนการสราง
และโครงการส!งเสริม ความปรองดองและ
และสนับสนุนการ
สมานฉันทของคนในชาติ
สรางความปรองดอง
และสมานฉันทของคน
ในชาติ

โครงการ

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

60,000

2569
(บาท)
65,000

60,000 จํานวนการ
รณรงค
ยาเสพติด

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
(บาท)
65,000 จํานวนการ
รณรงค
ยาเสพติด

สนองต!อนโยบาย
ของรัฐบาล

สนองต!อนโยบาย
ของรัฐบาล

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ก. ยุทธศาสตรGจังหวัดที่ 6.ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City)
ข. ยุทธศาสตรGการพัฒนาขององคGกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6. ตามแผนการกระจายอํานาจใหองคGกรปกครองสวนทองถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

หนา 151

สํานักปลัดอบต.

สํานักปลัดอบต.

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการรณรงค
ป[องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

3

1.เพื่อรณรงค
ประชาสัมพันธการ
ป[องกันและลดอุบตั ิเหตุ
ทางถนนช!วงเทศกา
สงกรานต
2.เพื่อป[องกันและ
บรรเทาอุบัตเิ หตุอันเกิด
จากการใชรถใชถนน
ในช!วงเทศกาลสงกรานต
3.เพื่อช!วยเหลือ
ผูไดรับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตจากการใชรถใช
ถนนใหไดทันท!วงที
4.เพื่อเป1นการส!งเสริม
สนับสนุนเจาหนาที่ใน
การปฏžบัติงานตาม
มาตรฐานการป[องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช!วงเทศกาล

วัตถุประสงคG
ผูนําชุมชน กํานัน
ผูใหญ!บาน ราษฎร
ภายในพื้นที่องคการ
บริหารส!วนตําบล
สระตะเคียน จํานวน
15 หมู!บาน

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)
30,000

2567
(บาท)
30,000

2568
(บาท)
30,000

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ

ที่

-(ตอ)
2569
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
(บาท)
30,000 รอยละของ
จํานวน 15
หมู!บาน
ปลอดภัย

สํานักปลัดอบต.

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา 152

1.ป[องกันและลดอุบัตเิ หตุ
ทางถนนช!วงเทศกา
สงกรานต
2.ส!งเสริมสนับสนุน
เจาหนาที่ในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การป[องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ประจํา
ด!วนชุมชนหรือจุดตรวจ
15 หมุ!บาน
3.ป[องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในช!วงเทศกาล
สงกรานตได 15 หมู!บาน

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

โครงการฝ]กอบรมให
ความรูในการ
ป[องกันและระงับ
อัคคีภัยใน
สถานศึกษา

4

1.เพื่อใหความรุเบื้องตน นักเรียน และบุคลากร
แก!นักเรียนในการ
โรงเรียนในพื้นที่ตําบล
ป[องกันและระงับเหตุ
สระตะเคียน
เพลิงไหมในสถานศึกษา
2.เพื่อใหนักเรียน และ
บุคลากรสามารถใช
เครื่องดับเพลิงไดอย!าง
ถูกตองและมีความ
ปลอดภัย
3.เพื่อป[องกันและลด
การสูญเสียชีวิตและ
ทรัพยสินที่อาจเกิดจาก
เหตุเพลิงไหม ตลอดถึง
การแจงเหตุขอความ
ช!วยเหลือสนับสนุนจาก
การป[องกันฯ และจาก
หน!วยงานที่เกี่ยวของได
อย!างทันท!วงที

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)
30,000

2567
(บาท)
30,000

2568
(บาท)
30,000

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ

ที่

-(ตอ)
2569
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
(บาท)
30,000 จํานวน
ประชาชน
ปลอดภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา 153

1.นักเรียนในการป[องกัน สํานักปลัดอบต.
และระงับเหตุเพลิงไหม
ในสถานศึกษา
2.นักเรียน และบุคลากร
สามารถใชเครื่อง
ดับเพลิงไดอย!างถูกตอง
และมีความปลอดภัย
3.ผูที่ผ!านการฝ]กอบรม
สามารถป[องกันและลด
การสูญเสียชีวิตและ
ทรัพยสินที่อาจเกิดจาก
เหตุเพลิงไหม ตลอดถึง
การแจงเหตุขอความ
ช!วยเหลือสนับสนุนจาก
การป[องกันฯ และจาก
หน!วยงานที่เกี่ยวของได
อย!างทันท!วงที

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

โครงการชุมนุม
สวนสนามและ
บําเพ็ญประโยชน
เนื่องในวัน อปพร.

5

1.เพื่อจัดใหมีการชุมนุม สมาชิก อปพร. และ
สวนสนามของสมาชิก
เจาหนาทีศ่ ูนย อปพร.
อปพร. เนื่องในวัน อปพร. อบต.สระตะเคียน
2.เพื่อเตรียมความพรอม
ในการช!วยเหลืออุบัตเิ หตุ
ต!างๆ ที่ไม!อาจคาดหมาย
ได
3.เพื่อประชุมรับฟJง
นโยบายรัฐบาลและ
ผูบริหารทองถิ่น
4.เพื่อจัดกิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณะประโยชนเนื่อง
ในวันสําคัญ
5.เพื่อสรางความสามัคคี
ในหมู!คณะ และสราง
เครือข!ายความร!วมมือของ
อาสาสมัครภาคประชาชน

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(บาท)
30,000

2567
(บาท)
30,000

2568
(บาท)
30,000

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ

ที่

-(ตอ)
2569
(บาท)
30,000

สํานักปลัดอบต.

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา 154

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
2570
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
30,000 จํานวน อปพร. 1.สรางความสามัคคีใน
สามัคคีกัน
หมู!คณะ
2.สรางจิตสํานึกเพื่อให
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของวัน อปพร.
3.ทบทวนและเตรียม
ความพรอมในการ
ช!วยเหลืออุบัติภยั ต!างๆ
ใหทันท!วงที
4.ประชุมซักซอม
แผนงาน อปพร.ในการ
ป[องกันอุบัติภัย
5.ไดทําการซักซอมแผน
ป[องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย
6.ไดมีการบูรณาการ
ร!วมกับศูนย อปพร.ใน
พื้นที่

7

6

ที่

วัตถุประสงคG

-

-

150,000

สมาชิก อปพร. และ
เจาหนาที่ศูนย อปพร.
อบต.สระตะเคียน

สมาชิก อปพร. และ
เจาหนาที่ศูนย อปพร.
อบต.สระตะเคียน

2566
(บาท)

2567
(บาท)
150,000

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-

150,000

2568
(บาท)

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการฝ]กทบทวน เพื่อใหอาสาสมัคร
อาสาป[องกันภัยฝBาย ป[องกันภัยฝBายพล
พลเรือน (อปพร.)
เรือน (อปพร.)ได
ทบทวนความรู
ความสามารถ
เตรียมพรอมและ
ตื่นตัวในการป[องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยและเป1น
การฝ]กทบทวนขั้น
โครงการพัฒนา
เพื่อใหอาสาสมัคร
ป[องกันภัยฝBายพล
ศักยภาพอาสา
เรือน (อปพร.) และ
ป[องกันภัยฝBาย
เจาหนาที่ประจํา
พลเรือน (อปพร.)
ศูนยไดมีความรู
ความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ๆ ควร
รูและสวัสดิการของ
อาสาสมัครป[องกัน
ภัยฝBายพลเรือน

โครงการ

-(ตอ)

-

2569
(บาท)
150,000
- จํานวนผู
ฝ]กอบรม

ตัวชี้วัด
(KPI)

150,000 จํานวนอาสา
ป[องกันภัย
ฝBายพลเรือน
มีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น

2570
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา 155

อาสาสมัครป[องกัน สํานักปลัด อบต.
ภัยฝBายพลเรือน
(อปพร.) และ
เจาหนาที่ประจํา
ศูนยไดมีความรู
ความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ๆ ควร
รูและสวัสดิการของ
อาสาสมัครป[องกัน
ภัยฝBายพลเรือน

อาสาสมัครป[องกัน สํานักปลัดอบต.
ภัยฝBายพลเรือน
(อปพร.) ไดทบทวน
ความรูความสามารถ
เตรียมพรอมและ
ตื่นตัวในการป[องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยและเป1น
การฝ]กทบทวนขั้น

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

9

โครงการฝ]กอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ

8

วัตถุประสงคG

นักเรียน และบุคลากร
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จิตอาสาภายในตําบล
สระตะเคียน

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10,000

2566
(บาท)
100,000

10,000

2567
(บาท)
100,000

10,000

2568
(บาท)
100,000

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อใหผูเขา
อบรมมีความรูตาม
อํานาจหนาที่
2.เพื่อใหผูเขา
อบรมเป1นผูช!วย
เจาพนักงานใน
การป[องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในระดับพื้นที่
โครงการฝ]กอบรม
เพื่อใหความรูเบอง
ป[องกันและระงับ
ตนแก!นักเรียน
อัคคีภัยและการ
และบุคลากรใน
ฝ]กซอมแผนการอพยพ ศูนยพัฒนาเด็ก
หนีไฟศูนยพัฒนาเด็ก เล็กสังกัด อบต.
สระตะเคียน
เล็ก

โครงการ

ที่

-(ตอ)

10,000

2569
(บาท)
100,000

10,000 จํานวนผู
ฝ]กอบรม

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
(บาท)
100,000 จํานวนผูเขา
อบรมไดมี
ความรูตาม
อํานาจ
หนาที่

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนา 156

สํานักปลัดอบต.
นักเรียนและ
บุคลากรในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความรูมีความรู
เกี่ยวกับกรป[องกัน
และระงับอัคคีภัย
รวมทั้งการอพยพหนี
ไฟ

1.ผูเขาอบรมมี
สํานักปลัดอบต.
ความรูตามอํานาจ
หนาที่
2.ผูเขาอบรมเป1น
ผูช!วยเจาพนักงานใน
การป[องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ในระดับพื้นที่ด

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

โครงการ

วัตถุประสงคG

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2567
(บาท)
12,000

2568
(บาท)
12,000

2569
(บาท)
12,000

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
(บาท)
12,000 เชิงปริมาณ
-ผูคา ผูเสพ
ผูติดยาเสพติด
จํานวน 28
คน เชิง
คุณภาพ
-ชุมชนมีความ
ปลอดภัยจาก
ยาเสพติดและ
อาชญากรรมที่
ส!งผลกระทบ
ต!อชีวิตและ
ทรัพยสิน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.มีฐานขอมูลของผูเสพ ผู สํานักปลัด อบต./
ติด ผูคาในพื้นที่หมู!บาน
ศูนยปฏิบัติการ
เป[าหมาย
ป[องกันและ
2.สามารถดําเนินการ
ปราบปราม
จับกุมผูคา และนําผูเสพ
ยาเสพติด
เขาสู!กระบวนการบําบัด
อําเภอเสิงสาง
(ศป.ปส.อ.เสิงสาง)
ฟijนฟูไดอย!างถูกตอง
3.ลดระดับความรุนแรง
ลดจํานวนผูเสพ/ผูติด ผูคา
4.ผูนําชุมชนมีส!วนร!วมใน
การเฝ[าระวังป[องกันและ
แกไขปJญหายาเสพติด
5.ชุมชนมีความปลอดภัย
จากยาเสพติดและ
อาชญากรรมทีส่ !งผล
กระทบต!อชีวิตและ
ทรัพยสิน

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนา 157

1. แบบผ.01 เป1นแบบสําหรับองคกรปกครองส!วนทองถิ่นดําเนินการที่ตองลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อนําไปจัดทํา งบประมาณรายจ!าย
2. ทั้งนี้หากองคกรปกครองส!วนทองถิ่นจะนําโครงการใน แบบ ผ.03 ไปของบประมาณจากหน!วยงานอื่นก็สามารถดําเนินการไดโดยไม!ตอง “แกไข” หรือ “เปลี่ยนแปลงแผน” ไป
อยู!ใน แบบ ผ.04

2566
(บาท)
12,000

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ

10 โครงการชุมชนอุ!น 1.จัดใหมีฐานขอมูล
ผูเกี่ยวของกับยาเสพ
ใจไดลูกหลาน
ของผูคา ผูเสพ กลุ!ม ติดในพื้นที่อําเภอเสิง
กลับคืน
เสี่ยงยาเสพติดในพื้นที่ สาง จํานวน 28 คน
2.ดําเนินการและ
ประสานใหเกิดผล
ในทางปฏิบัติในเชิง
บูรณาการ
3.จัดชุดตํารวจ
สัมพันธในการเฝ[า
ตรวจ จัดตั้งจุดตรวจ
ชุมชน เวรยามชุมชน
4.จัดชุดปฏิบัติการต!อ
เยาวชนนอก
สถานศึกษาเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับ
กองทุนแม!ของแผ!นดิน

ที่

-(ตอ)

โครงการก!อสราง
ถนน
(ผิวทางแอสฟJลทติก
คอนกรีต)
บานสันติพัฒนา
หมู!ที่ 13 –
อ!างเก็บน้ําหวยเตย

1

1.เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวกในการเดิน
สัญจรไปมา
2.เพื่อการขนส!งพืชผล
ทางการเกษตรสะดวก,ร!น
ระยะทางในการขนส!ง,
ประหยัดค!าขนส!งและเวลา
3.เพื่อใหการเดินทางขนส!ง
ต!างๆสะดวกและปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
4.เพื่อลดปJญหาอุบตั ิเหตุบน
ทองถนนใหแก!ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจร

วัตถุประสงคG
ระยะทาง 2,500
เมตร ผิวจราจรกวาง
5.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ก!อสรางไม!นอย
กว!า 12,500 ตรม.
(รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต. กําหนด)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

งบประมาณ
2569
(บาท)

2570
(บาท)

แบบ ผ.02/2

หนา 158

จังหวัด
นครราชสีมา/
อบจ.นม./
หน!วยงานอื่นๆ

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ ที่จะขอประสาน
ประชาชน
ถนนเพิ่มขึ้น ไดรับความ
มีเสนทาง
สะดวกและ
สัญจรไปมา ความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 รอยละของ

2566
(บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ

ที่

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยุทธศาสตรGจังหวัดที่ 1.สรางเสริมระบบพื้นฐานเชื่อมโยงต!อโครงข!ายคมนาคมแห!งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การคา การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรGการพัฒนาขององคGกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ 3.การพัฒนาเศรษฐกิจ
1. ยุทธศาสตรGการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคGกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
องคGการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่ไดรับความ
สะดวกในการเดิน
สัญจรไปมา
2.เพื่อการขนส!งพืชผล
ทางการเกษตรสะดวก
,ร!นระยะทางในการ
ขนส!ง,ประหยัดค!า
ขนส!งและเวลา
3.เพื่อใหการเดินทาง
ขนส!งต!างๆสะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
4.เพื่อลดปJญหา
อุบัติเหตุบนทองถนน
ใหแก!ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจร

วัตถุประสงคG
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

งบประมาณ
2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

7,400,000 7,400,000 7,400,000 7,400,000 7,400,000 รอยละของ
ระยะทาง 3,700 เมตร
ถนนเพิ่มขึ้น
ระยะทาง 3,000 เมตร
มีเสนทาง
ผิวจราจรกวาง 5.00
สัญจรไปมา
เมตร หรือมีพื้นที่ก!อสราง
สะดวก
ไม!นอยกว!า 18,500ตรม.
(รายละเอียดตามแบบที่
อบต. กําหนด)

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

จังหวัด
นครราชสีมา/
อบจ.นม./
หน!วยงานอื่นๆ

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ ที่จะขอประสาน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

หนา 159

1. แบบ ผ.4 เป1นแบบสําหรับองคกรปกครองส!วนทองถิ่น (อบต.,เทศบาลและเมืองพัทยาเสนอขอประสานโครงการกับองคการบริหารส!วนจังหวัด และหน!วยงานอื่น) และลงรายละเอียด
ในแผนพัฒนาทองถิ่น
2. ใหคณะกรรมการประสานแผนฯระดับอําเภอประชุมพรอมกลั่นกรองแลวจัดเรียงลําดับความสําคัญของโครงการจาก ผ.02/2
3. ใหประธานคณะกรรมการประสานแผนฯระดับอําเภอเป1นผูมีหนาที่จัดส!งโครงการพัฒนาที่ขอประสานโดยใชเลขหนังสือของหน!วยงานของประธานฯ
4. การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปใช (จัดทํางบประมาณ) องคกรปกครองส!วนทองถิ่นสามารถใช แบบ ผ.02 แบบ ผ.02/1 และแบบ ผ.02/2 โดยไม!ตองแกไขแบบที่ใช

โครงการก!อสรางถนน
(ผิวทางแอสฟJลทติก
คอนกรีต)
บานสันตินิมติ ร –
คุมบุบานโคก)

2

หมายเหตุ

โครงการ

ที่

-(ตอ)

การศึกษา

การศึกษา

การศึกษา

การศึกษา

3

4

5

6

ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร

ครุภณ
ั ฑไฟฟ[าและวิทยุ

ครุภณ
ั ฑไฟฟ[าและวิทยุ

ครุภณ
ั ฑไฟฟ[าและวิทยุ

ครุภณ
ั ฑไฟฟ[าและวิทยุ

ครุภณ
ั ฑไฟฟ[าและวิทยุ

ประเภท

คอมพิวเตอรสําหรับสํานักงานจอขนาดไม!นอยกว!า
๑๙ นิ้ว จํานวน 1 ชุด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสันติ
สุข,โคกสูงขบุงิ้ว

ติดตั้งกลองวงจรป\ดศพด.โคกไมงาม-โคกวัวนอน

พัดลมไอน้ํา
จํานวน ๑ ตัว ศพด. หนองใหญ!

พัดลมโคจรติดเพดาน หนา 18 นิ้ว
จํานวน ๑๐ ตัว ,หนองใหญ!โคกสูง-บุงิ้ว

พัดลมติดผนัง หนา 18 นิ้ว จํานวน ๑๖ ตัว
ศพด.หนองใหญ!,สระตะเคียน-บานใหม!, สันติสุข

พัดลมตั้งพื้น หนา 18 นิ้ว จํานวน 2 ตัว
ศพด.หนองใหญ!

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ครุภณ
ั ฑ

ครุภณ
ั ฑ

ครุภณ
ั ฑ

ครุภณ
ั ฑ

ครุภณ
ั ฑ

การศึกษา

2

หมวด

ครุภณ
ั ฑ

แผนงาน

แผนงานการศึกษา
1 การศึกษา

ที่

เปPาหมาย
(ผลผลิตของ ครุภัณฑ)

-

20,000

-

-

-

-

2566
(บาท)

-

20,000

-

-

-

-

20,000

-

๒๐,000

๒๕,000

๓๐,000

6,000

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)

บัญชีครุภัณฑG
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องคGการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

20,000

20,000

-

-

-

-

2569
(บาท)

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม/
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม/
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนา 160

20,000

20,000

๒๐,000

๒๕,000

๓๐,000

6,000

2570
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

ครุภณ
ั ฑ

ครุภณ
ั ฑ

ครุภณ
ั ฑ

ครุภณ
ั ฑ

ครุภณ
ั ฑ

การศึกษา

9

10 การศึกษา

11 การศึกษา

12 การศึกษา

13 การศึกษา

ครุภณ
ั ฑสํานักงาน

ครุภณ
ั ฑสํานักงาน

ครุภณ
ั ฑสํานักงาน

ครุภณ
ั ฑสํานักงาน

ครุภณ
ั ฑสํานักงาน

ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร

ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร

ประเภท

เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 4 เครื่อง ขนาด
30,000 บีทียู ศพด.ทั้ง 2 แห!ง(โคกสูง-บุงิ้ว,
หนองใหญ!)
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 2 เครื่อง ขนาด
30,000 บีทียู ศพด.ทั้ง 1 แห!ง (โคกไมงามโคกวัวนอน)
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 6 เครื่อง ขนาด
24,000 บีทียูศพด.ทั้ง 2 แห!ง (สระตะเคียน,
สันติสุข)
ถังน้ําพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร
จํานวน 1 ใบ (ศพด.โคกสูง-บุงิ้ว)

เครื่องปริ้นชนิดสีจํานวน ๖ เครื่อง
(กองการศึกษา,สระตะเคียน-บานใหม!,โคกสูง-บุงิ้ว
,หนองใหญ!,สันติสุข,โคกไมงาม-โคกวัวนอน)
ตูเหล็กบานเลื่อน แบบ 2 บาน จํานวน ๒ ตู กอง
การศึกษา,ศพด.หนองใหญ!,สันติสขุ

เครื่องปริ้น Laser LED ขาวดํา จํานวน ๖ เครื่อง
(กองการศึกษา,สันติสุข,สระตะเคียน)

เปPาหมาย
(ผลผลิตของ ครุภัณฑ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ครุภณ
ั ฑ

การศึกษา

8

ครุภณ
ั ฑ

หมวด

การศึกษา

แผนงาน

7

ที่

-(ต!อ)

๒๐,000

200,000

90,000

180,000

๑๕,000

-

2566
(บาท)
๓๐,000

๑๕,000

-

-

-

30,000

2569
(บาท)

๑๕,000

30,000

2570
(บาท)
๓๐,000

90,000

90,000

90,000

๒๐,000

๒๐,000

-

-

200,000 200,000 200,000 200,000

90,000

180,000 180,000 180,000 180,000

-

3๐,000

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)
- ๓๐,000
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กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ครุภณ
ั ฑ

ครุภณ
ั ฑ

16 การศึกษา

๑๗ การศึกษา

ครุภณ
ั ฑไฟฟ[าและวิทยุ

ครุภณ
ั ฑการศึกษา

ครุภณ
ั ฑสํานักงาน

ครุภณ
ั ฑงานบานงานครัว

ประเภท

เครื่องขยายเสียงพรอมไมโคโฟนเคลื่อนที่
(ศพด.สันติสุข)

เครื่องเล!นสนาม
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห!ง)

นาฬิกาติดผนังดิจิตอล จํานวน ๒ เครื่อง
(ศพด.สันติสุข,โคกไมงาม-โคกวัวนอน)

ชั้นวางของ จํานวน ๔ หลัง
(ศพด.โคกวัวนอน-โคกไมงาม,หนองใหญ!,สันติสุข)

เปPาหมาย
(ผลผลิตของ ครุภัณฑ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ครุภณ
ั ฑ

15 การศึกษา

หมวด

ครุภณ
ั ฑ

แผนงาน

14 การศึกษา

ที่

-(ต!อ)
2566
(บาท)

-

-

-

-

-

-

2567
(บาท)
๕,000

๕,000

2570
(บาท)

๑๕,000

๑๕,000

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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๑๕,000

- ๑๕0,000 ๑๕0,000

๕,000

งบประมาณ
2568
2569
(บาท)
(บาท)
๙,000
๙,000

800

12,000

2566
(บาท)

800

12,000

2567
(บาท)

800

12,000

งบประมาณ
2568
(บาท)

800

12,000

2569
(บาท)

800 กองสวัสดิการสังคม

12,000 กองสวัสดิการสังคม

2570
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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1. แผนงานใหลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ!ายงบประมาณรายจ!ายประจําป5ขององคกรปกครองส!วนทองถิ่น เช!น แผนงานการศึกษาแผนงาน
สังคมสงเคราะห เป1นตน
2. หมวดใหลงหมวดครุภัณฑตามชื่อที่ปรากฎตามหนังสือกรมส!งเสริมการปกครองทองถิ่นด!วนที่สุดที่มท 0808.2/ว 1248 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป1นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจ!ายตามงบประมาณลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เช!นค!าครุภัณฑเป1นตน
3. ประเภทใหลงประเภทครุภัณฑตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมส!งเสริมการปกครองทองถิ่นด!วนที่สุดที่มท 0808.2/ว 1248 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป1นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจ!ายตามงบประมาณลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เช!นครุภัณฑสํานักงานครุภัณฑการศึกษาครุภัณฑยานพาหนะและขนส!งเป1นตน
4. เป[าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ) แสดงรายละเอียดจํานวนสถานที่ตั้งขนาดปริมาณหรือคุณลักษณะที่จําเป1นเป1นตน

ตูบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จํานวน 2
หลัง
อุปกรณอ!านบัตรเอนกประสงค
(Smart Card)

เปPาหมาย
(ผลผลิตของ ครุภัณฑ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ

สังคมสงเคราะห ครุภณ
ั ฑ

ครุภณ
ั ฑคอมพิเตอร

ประเภท

2

หมวด

ครุภณ
ั ฑสํานักงาน

แผนงาน

แผนงานสังคมสงเคราะหG
1 สังคมสงเคราะห ครุภณ
ั ฑ

ที่

-(ต!อ)

สวนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรG
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก!องคกรปกครองส!วนทองถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองส!วนทองถิ่น มีอํานาจและหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของ
ตนเอง โดยในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององคกรปกครองส! ว นทองถิ่ น นั้ น จะตองดํ า เนิ น การตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว!าดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส!วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไข
เพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้ ง นี้ แผนพั ฒ นาทองถิ่ น จะตองสอดคลองกั บ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
ยุทธศาสตรการพั ฒนาขององคกรปกครองส!วนทองถิ่น ในเขตจั งหวั ด แผนพั ฒนาอํา เภอ แผนพัฒ นาตํ าบล
แผนพั ฒ นาหมู!บ านหรื อแผนชุ มชน อัน มี ลักษณะเป1น การกํา หนดรายละเอี ยดแผนงาน ดังนั้ นจึ งตองมีการ
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส!วนทองถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมทองถิ่ น ระดั บ จั งหวั ด ร! ว มกั บ คณะกรรมการพั ฒ นาองคการบริ ห ารส! ว นจั งหวั ด คณะกรรมการ
ประสานแผนพั ฒ นาทองถิ่ น ระดั บ จั งหวั ด ผู แทนองคกรปกครองส! ว นทองถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด ร! ว มกั น จั ด ทํ า
ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส!วนทองถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อใหการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองส!วนทองถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองส!วนทองถิ่นในเขตจังหวัดไปใชเป1นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองไดต!อไป
และเพื่อใหสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําป5ของจังหวัดและตอบสนอง
ความตองการของประชาชนอันจะนําไปสูการจัดทํางบประมาณที่มีประสิทธิภาพในทองถิ่นไดอย!างแทจริง เป1น
เครื่องมือในการพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดต!อประชาชนในทองถิ่น
ดังนั้น องคกรปกครองส!าวนทองถิ่น จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส!วน
ทองถิ่นใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส!วนทองถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนําไปสู!การบูรณา
การร! ว มกั น ใหเกิ ด ความสอดคลองกั บ แผนพั ฒ นาจั งหวั ด สามารถเชื่ อ มโยงไปสู! แ ผนพั ฒ นากลุ! ม จั ง หวั ด
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ป5 ไทยแลนด๔.๐
และในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) จะตองมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุ ท ธศาสตรเพื่ อ ความสอดคลองแผนพั ฒ นาทองถิ่ น ขององคกรปกครองส! ว นทองถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว!าดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองส!วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจะตองดําเนินการให
คะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเป1นส!วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต!วันที่ประกาศใชงบประมาณรายจ!าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด! วนที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวั น ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซั กซอม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองส!วนทองถิ่น ดังนี้
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรG
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคGกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคGกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. การวิเคราะหGสภาวการณGและศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตรGประกอบดวย
๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองส!วนทองถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองส!วนทองถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน
๓.๕ กลยุทธ
๓.๖ เป[าประสงคของแต!ละประเด็นกลยุทธ
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
รวมคะแนน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

คะแนน
๒๐
๒๐
๖๐
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
100
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรG
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคGกรปกครองสวนทองถิ่น
คะแนน คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑG
ประเด็นการพิจารณา
เต็ม
ที่ได
๒๐
๑. ขอมูลสภาพทั่วไป ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(๑) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เช!น ที่ตั้งของหมู!บาน/ชุมชน/ (๓)
และขอมูลพื้นฐาน
ขององคGกรปกครอง ตําบล ลักษณะภู มิประเทศ ลักษณะภู มิอากาศ ลักษณะของ
สวนทองถิ่น
ที่ ดิ น ลั ก ษณะของแหล! ง น้ํ า ลั ก ษณะของปB า ไม ฯลฯ ดาน
การเมือง/การปกครอง เช!น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เช!น เขตการ (๒)
ปกครอง การเลื อ กตั้ ง ฯลฯ ประชากร เช! น ขอมู ล เกี่ ย วกั บ
จํานวนประชากร และช!วงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ
(๓) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช!น การศึกษา สาธารณสุข (๒)
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห
(๔) ขอมู ล เกี่ ย วกั บ ระบบบริ ห ารพื้ น ฐาน เช! น การคมนาคม (๒)
ขนส!ง การไฟฟ[า การประปา โทรศัพท ฯลฯ
(๕) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช!น การเกษตร การประมง (๒)
การประศุสัตว การบริการ การท!องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/กลุ!มอาชีพแรงงาน ฯลฯ
(๖) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช!น การนับถือ (๒)
ศาสนาประเพณี และงานประจําป5 ภูมิปJญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช!น น้ํา ปBาไม ภูเขา (๒)
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสํ า รวจและจั ด เก็ บ ขอมู ล เพื่ อ การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา (๒)
ทองถิ่นหรือการใชขอมูล จปฐ.
(๙) การประชุ มประชาคมทองถิ่ น รูป แบบ วิ ธีการ และการ (๓)
ดําเนินการประชุมประชาคมทองถิ่นโดยใชกระบวนการร!วมคิด
ร!วมทํ า ร! วมตั ดสิน ใจ ร! วมตรวจสอบ ร!วมรับประโยชน ร!ว ม
แกไขปJญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกไขปJญหา
สํ า หรั บ การพั ฒ นาทองถิ่ น ตามอํ า นาจหนาที่ ข ององคกร
ปกครองส!วนทองถิ่น
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ประเด็นการ
พิจารณา
๒. การวิเคราะหG
สภาวการณGและ
ศักยภาพ

๓. ยุทธศาสตรG
๓.๑ ยุ ท ธศาสตรของ
องคกรปกครองส! ว น
ทองถิ่น
๓.๒ ยุ ท ธศาสตรของ
องคกรปกครองส! ว น
ทองถิ่นในเขตจังหวัด
๓ . ๓ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร
จังหวัด

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
๒๐
(๑) การวิเคราะหที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร (๕)
รายละเอียดหลักเกณฑG

จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส!วนทองถิ่นในเขต
จั ง หวั ด ยุ ท ธศาสตรขององคกรปกครองส! ว นทองถิ่ น นโยบายของ
ผูบริ หารทองถิ่ น รวมถึ ง ความเชื่ อมโยงแผนยุ ท ธศาสตรชาติ ๒๐ ป5
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ และ Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช
ผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นต!อการพัฒนาทองถิ่น
(๓) การวิเคราะหทางสังคม เช!น ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
ความยากจน อาชญากรรม ปJญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปJญญาทองถิ่น เป1นตน
(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การส!งเสริม
อาชี พ กลุ! ม อาชี พ กลุ! ม ทางสั ง คม การพั ฒ นาอาชี พ และกลุ! ม ต! า งๆ
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป1นอยู!ทั่วไป เป1นตน
(๕) การวิ เ คราะหสิ่ ง แวดลอม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ธรรมชาติ ต! า งๆ ทาง
ภู มิ ศ าสตร กระบวนการหรื อ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น การประดิ ษ ฐที่ มี ผ ลต! อ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิ เคราะหศั ก ยภาพเพื่อประเมิ นสถานภาพการพั ฒ นาใน
ปJ จ จุ บั น และโอกาสการพั ฒ นาในอนาคตของทองถิ่ น ดวยเทคนิ ค
SWOT Analysis ที่อาจส!งผลต!อการดําเนินงานไดแก! S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ!อน) O-Opportunity (โอกาส) และTTherat (อุปสรรค)
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปJญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองส!วนทองถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป5 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ และ Thailand ๔.๐
สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติและ
Thailand ๔.๐
สอดคลองกับแผนพัฒนากลุ!มจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ!นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป5 และThailand ๔.๐

(๓)
(๓)
(๓)
(๓)
(๓)

๖๐
(๑๐)

(๑๐)

(๑๐)
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ประเด็นการ
พิจารณา
๓.๔ วิสัยทัศน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
วิ สั ย ทั ศ น ซึ่ ง มี ลั ก ษณะแสดงสถานภาพที่ อ งคกรปกครองส! ว น (๕)
ทองถิ่นตองการจะเป1นหรือบรรลุถึงอนาคตอย!างชัดเจน สอดคลอง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป1นลักษณะเฉพาะองคกรปกครองส!วน
ทองถิ่นและสัมพันธกับโครงการพัฒนา
๓.๕ กลยุทธ
แสดงใหเห็นช!องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตามอํานาจ (๕)
หนาที่ ข ององคกรปกครองส! ว นทองถิ่ น ที่ จ ะนํ า ไปสู! ก ารบรรลุ
วิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการให
บรรลุวิสัยทัศนนั้น
๓.๖ เป[าประสงคของ เป[ า ประสงคของแต! ล ะประเด็ น กลยุ ท ธมี ค วามสอดคลองและ (๕)
แต!ละประเด็นกลยุทธ สนับสนุนต!อกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุ!งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning)
๓.๘ แผนงาน

รายละเอียดหลักเกณฑG

ความมุ!งมั่นอันแน!วแน!ในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองส!วนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนําไปสู!ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร
แผนงานหรื อ จุ ด มุ! ง หมายเพื่ อ การพั ฒ นาในอนาคต กํ า หนด
จุดมุ!งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป[าประสงค
ตั ว ชี้ วั ด ค! า เป[ า หมาย กลยุ ทธ จุ ด ยื น ทางยุ ทธศาสตรขององคกร
ปกครองส!วนทองถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสู!การทําโครงการพัฒนา
ทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล!าว
๓.๙ ความเชื่ อ มโยง ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสู!การพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/
ของยุ ท ธศาสตรใน โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ภาพรวม
สั งคมแห! งชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพั ฒ นาภาค/
แผนพัฒนากลุ!มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองส!วนทองถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองส!วนทองถิ่น
รวมคะแนน

(๕)
(๕)

(๕)

๑๐๐
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององคกรปกครองส!วนทองถิ่นจะตองมีการ
ติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว!าดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองส!วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไข
เพิ่ มเติ มถึ ง (ฉบั บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นาทองถิ่น จะตอง
ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเป1นส!วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดย
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต!วันที่ประกาศใชงบประมาณรายจ!าย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด!วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองส!วนทองถิ่น
ดังนี้
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคGกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
๑. การสรุปสถานการณGการพิจารณา
๑๐
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตรGการพิจารณา
๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบดวย
๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(๕)
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
(๕)
๕.๓ เป[าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู!การตั้งงบประมาณไดถูกตอง
(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป5
(๕)
๕.๕ เป[าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(๕)
แห!งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐
(๕)
๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
(๕)
๕.๘ โครงการแกไขปJญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
(๕)
ภายใตหลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลองกับเป[าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
(๕)
๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดว!าที่จะไดรับ
(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว!าจะไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงค
(๕)
รวมคะแนน
๑๐๐
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคGกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑG

๑. การสรุปสถานการณG
การพัฒนา

เป1นการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองส!วน
ทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand และ Trend ปJจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงที่มผี ลต!อการพัฒนา อย!างนอยตองประกอบดวยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม)
๒. การประเมินผลการนํา ๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต!างๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เช!น การ
แผนพัฒนาทองถิ่นไป
วัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต!างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว!าเป1นไปตามที่
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ตั้งเป[าหมายเอาไวหรือไม!จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ไดกําหนดไวเท!าไร
จํานวนที่ไม!สามารถดําเนินการไดมีจํานวนเท!าไหร! สามารถอธิบายไดตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่
ไดกําหนดไว
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative)
๓. การประเมินผลการนํา ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
แผนพัฒนาทองถิ่นไป
เทคนิ ค ๆ มาใชเพื่ อ วั ด ค! า ภารกิ จ โครงการ กิ จ กรรม งานต! า งๆ ที่
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ดําเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต!อความตองการของประชาชนหรือไม!และ
เป1นไปตามอํานาจหนาที่หรือไม! ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม! สิ่งของ วัสดุ
ครุภัณฑ การดําเนินการต!างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม! ซึ่งเป1นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติร าชการตามที่ บรรลุ วัตถุประสงค และ
เป[าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส!วนราชการหรือหน!วยงาน
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative)
๔. แผนงานและ
๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่ เกิ ด จากดานต! างๆ มี ค วามสอดคลองกั บ
ยุทธศาสตรGการพัฒนา
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองส!วนทองถิ่นในมิติต!างๆ จนนําไปสู!การ
จั ด ทํ า โครงการพั ฒ นาทองถิ่ น โดยใช SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand/
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองส!วน
ทองถิ่นที่มีพิ้นที่ติดต!อกัน
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานต!างๆ ที่สอดคลองกับการแกไข
ปJญหาความยากจน หลักประชารัฐ
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คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
๑๐

๑๐

๑๐

๑๐
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ประเด็นการพิจารณา
๕. โครงการพัฒนา
๕.๑ ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ

๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ
๕.๓ เป[าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีความชัดเจนนําไปสู!
การตั้งงบประมาณได
ถูกตอง
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร ๒๐ ป5

๕.๕ เป[าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห!งชาติ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
๖๐
เป1 น โครงการที่ มีวั ต ถุป ระสงคสนองต! อยุ ทธศาสตรการพั ฒ นาของ (๕)
องคกรปกครองส!วนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุ
ตามวิ สั ย ทั ศ นขององคกรปกครองส! ว นทองถิ่ น ที่ กํ า หนดไว ชื่ อ
โครงการมีความชัดเจน มุ!งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ!านแลวเขาใจไดว!าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต
มีวั ต ถุป ระสงคชั ด เจน (clear objective) โครงการตองกํา หนด (๕)
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเป1นมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค
มีความเป1นไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเป1นทิศทางที่ตองไปใหถึงเป[าหมาย (๕)
ตองชั ด เจน สามารถระบุ จํ า นวนเท! าไร กลุ! มเป[ า หมายคื อ อะไร มี
ผลผลิ ต อย! า งไร กลุ! ม เป[ า หมาย พื้ น ที่ ดํ า เนิ น งาน และระยะเวลา
ดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนว!าโครงการนี้จะทําที่ไหน เริ่มตนในช!วง
เวลาใดและจบลงเมื่ อไร ใครคื อ กลุ! มเป[ า หมายของโครงการ หาก
กลุ!มเป[าหมายมีหลายกลุ!ม ใหบอกชัดลงไปว!าใครคือกลุ!มเป[าหมาย
หลายหลัก ใครคือกลุ!มเป[าหมายรอง
โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรางความสามารถ (๕)
ในการแข!งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสราง
โอกาสความเสนอภาคและเท!าเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป1นมิตรต!อสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน
โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ (๕)
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เป1นศูนยกลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป5
(๔) ยึดเป[าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสู!
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อย!างจริงจังใน ๕ ป5ที่ต!อยอดไปสู!ผลสัมฤทธิ์ที่
เป1นเป[าหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข!งขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสู!รายได
สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช!วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สรางสังคมสูงวัยอย!างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม
(๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป1นเมือง (๕) การสราง
ความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมอย! า งเป1 น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผ!นดินที่มีประสิทธิภาพ
รายละเอียดหลักเกณฑG
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คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
๕.๖ โครงการมีความ โครงการมี ลั ก ษณะหรื อ สอดคลองกั บ การปรั บ เปลี่ ย นโครงสราง (๕)
เศรษฐกิจไปสู! Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
สอดคลอง
ดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เช!น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา
โภคภัณฑไปสู! สิ นคาเชิ งนวัต กรรม (๒) เปลี่ ยนจากการขั บ เคลื่ อน
ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสู!การขับ เคลื่อนดวนเทคโนโลยี
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการ
ผลิตสินคาไปสู!การเนนภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ดวยวิ ท ยาการ ความคิ ด สรางสรรค นวั ต กรรม วิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแลวต!อยอดความไดเปรียบเชิง
เปรี ยบเที ยบ เช!น ดานการเกษตรเทคโนโลยีชี วภาพ สาธารณสุ ข
วัฒนธรรม ฯลฯ
๕.๗ โครงการ
โครงการพั ฒ นาทองถิ่ น มี ค วามสอดคลองกั บ หวงระยะเวลาของ (๕)
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรจังหวัด
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม!สามารถแยกส!วน
ใดส!ว นหนึ่ งออกจากกัน ได นอกจากนี้ โครงการพัฒ นาทองถิ่ นตอง
เป1นโครงการเชื่อมต!อหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่
ไดกําหนดขึ้นเป1นปJจจุบัน
๕.๘ โครงการแกไข
เป1นโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน (๕)
ปJญหาความยากจน ดําเนินการเองหรือร!วมดําเนินการ เป1นโครงการต!อยอดและขยายได
หรือการเสริมสรางให เป1นโครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง ที่จะใหทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป1นทองถิ่นที่พัฒนาแลว
คั่ง ยั่งยืน ภายใตหลัก ดวยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประชารัฐ
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑG

๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เป[าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการใน
การจัดทําโครงการไดแก! (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความ
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ( Effciency) ( ๓ ) ค ว า ม มี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness) (๔) ความยุ ติ ธ รรม (Equity) (๕) ความโปร! ง ใส
(Transparency)
๕.๑๐ มีการประมาณ การประมาณราคาเพื่ อ การพั ฒ นาตองใหสอดคลองกั บ โครงการ
การราคาถูกตองตาม ถูกตองตามหลักวิช าการทางช! าง หลั กของราคากลาง ราคากลาง
หลักวิธีการ
ทองถิ่ น มี ความโปร! งใสในการกํ า หนดราคาและตรวจสอบในเชิ ง
งบประมาณ
ประจักษ
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ประเด็นการ
พิจารณา
๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผล
ที่คาดว!าจะไดรับ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : (๕)
KPI) ที่ สามารถวั ด ได (measurable) ใชบอกประสิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เช!น การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดว!าจะ
ไดรับ)
๕.๑๒ ผลที่คาดว!าจะ ผลที่ไดรับเป1นสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ (๕)
ไดรับสอดคลองกับ พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่
วัตถุประสงค
เกิดขึ้นจะตองเท!ากับวัตถุประสงคหรือมากกว!าวัตถุประสงค ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเป1นไปไดและมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมิ น ผลดั บ ของความสํ า เร็ จ ได (๓) ระบุ สิ่ ง ที่ ต องการ
ดําเนินงานอย!างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได (๔) เป1นเหตุ เป1นผล สอดคลองกับความเป1นจริง (๕)
ส!งผลต!อการบ!งบอกเวลาได
รวมคะแนน
๑๐๐
รายละเอียดหลักเกณฑG

3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น จากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององคกรปกครองส!วนทองถิ่นก็เพื่อใชเป1น
เครื่ องมื อในการพัฒ นา เป1 น แนวทางในการบริห ารพัฒ นาทองถิ่ นใหบรรลุ ต ามวั ต ถุป ระสงคและเป[ าหมาย
เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ทธิ ผ ลสู ง สุ ด ในการแกไขปJ ญ หาใหกั บ ประชาชน ก! อใหเกิ ด ประโยชนและสามารถ
ตอบสนองความตองการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ!ายประจําป5
งบประมาณรายจ!ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมโดยจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว!าดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส!วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป1นการสรุปผลในภาพรวมของทองถิ่น เป1นการติดตามผลการ
นํายุทธศาสตรขององคกรปกครองส!วนทองถิ่นว!าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย!างไร
4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใชรูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงไดทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ขอมูลต!างๆ จาก
ฝBายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ สํานักงานปลัดองคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน
งานวิเคราะหนโยบายและแผน คัดแยกแบบประเมินที่ไดรับคืนมาตามยุทธศาสตรการพัฒนาแลวนํามาจัดลําดับ
วิเคราะหขอมูลโดยเทคนิควิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชค!าสถิติ 2 อย!าง คือการแจงความถี่การหาค!ารอยละและ
การหาค!าเฉลี่ย   ตามสูตรวิเคราะหดังต!อไปนี้

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

หนา 173

n  100
N

1) สูตรการหาค!ารอยล!ะ

n

เมื่อ

คือ
คือ

N

ขอมูลที่ไดจากตัวแปร
ขอมูลทั้งหมด

2) สูตรการหาค!าเฉลี่ย  
  

เมื่อ

 fx
N

คือ ค!าเฉลี่ยขอมูลชุดใดชุดหนึ่ง
คือ ผลรวมของผลคูณระหว!างความถี่กับขอมูล
N
คือ ขอมูลทั้งหมด
3) สูตรการหาค!าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
S.D.

 
 fx



 fx
N

2

  fx 


 N 



2

จากหลักการดังกล!าว สามารถแปลความหมายขอมูล นําค!าเฉลี่ย ( x) มาเทียบกับเกณฑ
การแปลความหมายในภาพรวมดังนี้
 ระดับค!าเฉลี่ย 0.50 – 1.49 ระดับความพึงพอใจ “ไม!พอใจ”
 ระดับค!าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ระดับความพึงพอใจ “พอใจ”
 ระดับค!าเฉลี่ย 2.50 - 3.00 ระดับความพึงพอใจ “พอใจมาก”
จากหลักการดังกล!าว สามารถแปลความหมายขอมูล นําค!าเฉลี่ย ( x) มาเทียบกับเกณฑ
การแปลความหมายในแตละยุทธศาสตรGดังนี้
 ระดับค!าเฉลี่ย 5.00 – 5.99 ระดับความพึงพอใจ “นอยที่สุด”
 ระดับค!าเฉลี่ย 6.00 – 6.99 ระดับความพึงพอใจ “ปานกลาง”
 ระดับค!าเฉลี่ย 7.00 – 7.50 ระดับความพึงพอใจ “มากที่สุด”
สถิติที่ใชในการวิเคราะหGขอมูลและการแปลความหมายของขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมครั้งนี้ ใชแบบ Rating scale โดยแบบสอบถามประกอบดวย
การประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคGการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน
ในภาพรวม
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต!อผลการดําเนินงานขององคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียนใน
ภาพรวม และที่ เ ป\ ดโอกาสใหประชาชนมี ส! ว นร! ว มในโครงการ และกิจ กรรมดานต! า งๆ ในเขตพื้ น ที่ ตํ า บล
สระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยใชมาตราส!วนประเมินค!าแบบจัดประเภท Category
rating scale ใหค!าน้ําหนักโดยถือเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
 ระดับความพึงพอใจ “พอใจมาก” 3 คะแนน
2 คะแนน
 ระดับความพึงพอใจ “พอใจ”
1 คะแนน
 ระดับความพึงพอใจ “ไม!พอใจ”
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การประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคGการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน
ในแตละยุทธศาสตรG
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต!อผลการดําเนินงานขององคการบริหารส! วนตําบล
สระตะเคียนในยุทธศาสตร และที่เป\ดโอกาสใหประชาชนมีส!วนร!วมในโครงการ และกิจกรรมดานต!างๆ ในเขต
พื้นที่ตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยใชมาตราส!วนประเมินค!าแบบจัดประเภท
Category rating scale ใหค!าน้ําหนักโดยถือเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
 ระดับความพึงพอใจ “มากที่สุด” 10 คะแนน
 ระดับความพึงพอใจ “ปานกลาง” 9 คะแนน
 ระดับความพึงพอใจ “นอยที่สุด” 8 คะแนน
การนําเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ ในประเด็นคําตอบต!างๆ ที่ไดจาก
แบบสอบถามของประชากรทุกคําถาม โดยค!าสถิติที่ใชจะเป1น ค!าเฉลี่ย ค!ารอยละ และสรุปผลการติดตามใน
ภาพรวมและตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร รวบรวมทํ า เป1 น รู ป เล! ม รายงานนายกองคการบริ ห ารส! ว นตํ า บล
สระตะเคียน รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต!อผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอต!อสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เป\ดเผยภายในสามสิบวันนับแต!วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล!าวและตองป\ด ประกาศไวเป1นระยะเวลาไม!นอยกว!าสามสิบวั นโดยอย!างนอยป5ละครั้ ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป5
4.3.2 การวัดผลในเชิงคุณภาพ
โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

1. (แบบที่ 1) แบบช!วยกํากับช!วยจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองส!วนทองถิ่นโดย

ตนเอง

2. (แบบที่ 2) แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองส!วนทองถิ่น
3. (แบบที่ 3/1) แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
4. (แบบที่ 3/2) แบบประเมินความพึงพอใจต!อผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง
ส!วนทองถิ่นในภาพรวม
5. (แบบที่ 3/3) และแบบประเมินความพึงพอใจต!อผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง
ส!วนทองถิ่นในภาพรวมตามยุทธศาสตร
6. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการ
บริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
7. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผน พัฒนา
ทองถิ่นขององคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
6. การติดตามประเมินผลรายโครงการกําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเป1นผูรับผิดชอบ
ดํ า เนิ น การติ ด ตามโครงการโดยผู รั บ ผิ ด ชอบโครงการอาจมอบหมายใหบุ ค คล หรื อ คณะกรรมการ หรื อ
คณะทํางาน กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินไดตามความเหมาะสม และสรุปปJญหา – อุปสรรค
ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคการบริหารส!วนตําบลสระตะเคียน อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

หนา 175

4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต (เชน จะทํา สนับสนุน สงเสริม ปPองกัน อยางไร เปaนตน)
1) ปJญหาสาธารณภัยต!างๆ ที่เกิดขึ้นในองคกรปกครองส!วนทองถิ่น อันไดแก! ภัยแลง วาตภัย
น้ําท!วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส!งผลกระทบต!อประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสิน แนว
ทางการแกไข คือพิจารณาวางแผนการดําเนินการป[องกัน ก!อนเกิดเหตุ ระหว!างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน โครงการ กิจกรรม การใหความช!วยเหลือต!างๆ จัดตั้งศูนยช!วยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
ส!วนทองถิ่น เพื่อสามารถดําเนินการไดทันท!วงที
๒) ปJญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว ที่ส!งผลอันตราย หรือคร!าต!อชีวิตประชาชน
และสัตวต!างๆ ในตําบล ซึ่งไดแก! โรค (Covid 19) โรคไขหวัดใหญ! ไขหวัดนก โรคมือ เทา ปาก ที่เกิดขึ้นกับ
เด็กๆ โรคพิษสุนัขบา แนวทางการแกไขปJญหา คือ ฝ]กอบรม ประชาสัมพันธ รณรงคการป[องกัน ลงพื้นที่ระงับ
การเกิดโรคระบาด การทําลาย การรักษา
๓) ปJญหาประชาชนมีรายไดนอย การศึกษาต่ํา ประชาชนในตําบลยังมีคนรายไดนอยมีหนี้สิน
เยอะ ไม!เพียงพอในการดํารงชีวิต ค!าครองชีพสูง แนวทางการแกไขปJญหา ใหความรูเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช!วยเหลือประชาชนซ!อมแซมบานคนจน ผูมีรายไดนอย ส!งเสริมดานการศึกษา
โดยการจัดบริการสาธารณดานการศึกษา การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต!างๆ ใหกับเด็ก
นักเรียน จางเด็กนักเรียนในช!วงป\ดภาคเรียนเพื่อมีรายได
๔) ปJญหายาเสพติดในตําบล เพื่อเป1นการป[องกันและหาแนวทางการป[องกัน โดยการลงพื้นที่
คนหา การรณรงคป[องกัน การใหความรูกับประชาชนไดทราบถึงโทษของยาเสพติด
๕) ปJญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตําบล เนื่องจากในตําบลดานโครงสรางพื้นฐาน
เสนทางการคมนาคมบางหมู!บานยังเป1น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช!วงฤดูฝนถนนลื่น เป1นหลุมเป1นบ!อ เกิดปJญหาใน
การสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต!อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล!าชา แนวทางการแกไข จัดทําแผนงาน
โครงการกอสรางถนนในเสนทางสําคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน!วยงานอื่น
4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองคGประกอบสําคัญของขอมูลเพื่อ
นําไปสูขอเสนอแนะ เปaนตน)
๑) ขอสังเกต จากการสํารวจขอมูลการลงพื้นที่ในตําบล จะเห็นว!าประชาชนยังมีปJญหาที่
จะตองดําเนินการแกไขอยู!มากดังนี้ ดานการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การ
ศาสนาศิ ลปวัฒ นธรรม ประเพณี กี ฬา สถานที่ พักผ!อนหย!อนใจ สวั สดิ การสังคม การเกษตร เศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ เสนทางคมนาคมขนส!ง/ไฟฟ[า/น้ําประปา/แหล!งน้ําเพื่ออุปโภค–บริโภค ดาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปJญหาดานต!างๆ ประชาชนไม!สามารถแกไขปJญหาเอง
ไดจึ ง ตองเสนอใหองคกรปกครองส! ว นทองถิ่ น แกไข ทํ าใหมี การเสนอโครงการเขามาเป1 น จํ า นวนมาก ซึ่ ง
งบประมาณขององคกรปกครองส!วนทองถิ่นนั้นมีจํากัดไม!เพียงพอต!อการจัดการได
๒) ขอเสนอแนะ จากขอสังเกตดังกล!าว มีขอเสนอแนะในการแกไขปJญหาต!างๆ ดังนี้ ปJญหา
ต!างๆ ที่ถูกเสนอมายังองคกรปกครองส!วนทองถิ่นนั้น ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโดยประชาคม
ทองถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส!วน ประกอบไปดวย คณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองส!วนทองถิ่น สมาชิกสภา
ทองถิ่น ผูนําหมู!บาน ตัวแทนส!วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน!วยงานที่เกี่ยวของ ประชาชนทั่วไป ร!วมกันพิจารณา
จั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของโครงการ และพิ จ ารณาบรรจุ เ ขาแผนพั ฒ นาท! อ งถิ่ น ต! อไป กรณี โ ครงการที่ เ กิ น
ศักยภาพก็ใหองคกรปกครองส!วนทองถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน!วยงานอื่น
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๓) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ!านมาพบว!าองคกรปกครองส!วนทองถิ่นไดแกไข
ปJญหาใหกับประชาชนไดในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกดาน มีผลการประเมินอยู!ในเกณฑที่ดี ประชาชนมี
ความพึงพอใจ แต!ก็ยังมีปJญหาที่จะตองแกไขต!อไป ไม!ว!าจะเป1นดานสิ่งแวดลอมที่ยังมีการเผาหญา ออย ตอขาว
ในช! วงเวลาเก็บ เกี่ ยว การเลี้ย งสั ตว วัว ควาย หมู ที่ส! งกลิ่น เหม็นรํ าคาญ การพนัน ที่ยั งมี ในพื้ นที่ เสนทาง
คมนาคมยังไม!ครบ
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