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  แผนพัฒนาท้องถ่ิน   ฉบับนี้เป็นแผนแม่บทที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาตำบล
ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดบรรลุจุดมุ่งหมายของการพัฒนา  ทำให้ตำบลมีเป้าหมาย
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ส่วนท่ี  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
1. ด้านกายภาพ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง และ ได้รับการ
ยกฐานะจากสภาตำบล ข้ึนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
จัดต้ังองค์การบริหารส่วนตำบล และ ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2539  ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 
113 ตอนที่ 9 ง  ลงวันที่ 30  มกราคม  2539 
 1.1 ท่ีตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  อยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอพิมาย ตั้งอยู่เลขที่ 
192 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีระยะทางจากอำเภอพิมาย ประมาณ 25 
กิโลเมตร และระยะห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ  75  กิโลเมตร  

อาณาเขต 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  มีเนื้อที่ประมาณ 115.2 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 
72,000  ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ     ติดต่อ    ตำบลธารละหลอด และตำบลในเมือง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  
ทิศตะวันออก   ติดต่อ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จงัหวัดนครราชสีมา          
ทิศใต้      ติดต่อ ตำบลจกัราชและตำบลหนองพลวง  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันตก   ติดต่อ ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสมีา 
 แผนท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ                    
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  ตั้งอยู่ที่ราบลุ่ม และที่ดอน มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน ได้ ลำน้ำ
จักราช มีหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ติดเขตแม่น้ำลำจักราชได้แก่ หมู่ที่ 13 ,3,4,11,10 และลำฉมวก หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ติดเขต
แม่น้ำลำฉมวก ได้แก่ หมู ่ที ่ 19 หมู ่ 17  และหมู่บ้านที ่ตั ้งอยู ่บนที่ดอนไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน ได้แก่ หมู่ที่ 
1,2,15,12,14,16,18,และ 20 หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนที่ดอนจะได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝน 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศของตำบล จัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม ซึง่แบ่งได้ 3 ฤดู  คือ ฤดู 
ฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทะเลและ
มหาสมุทร ทำให้มีอากาศชุ่มชื้น และ ฝนตกชุก ส่วนฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งมา สำหรับฤดู
ร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนซึ่งมีอากาศร้อน และ อบอ้าวการวิเคราะห์ช่วงฤดูเพาะปลูกพืช  ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืช  ดังนี้ 

 ช่วงระยะเวลาที ่เหมาะสมในการเพาะปลูก อยู ่ในช่วงตั ้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือน
พฤศจิกายน และมีความชื้นหลงเหลืออยู่ในดินพอเพียงสำหรับปลูกพืชไร่ พืชผักอายุสั้นหลังจากหมดฤดูฝน
ประมาณหนึ่งเดือน และอาจใช้แหล่งน้ำในไร่นาช่วยเสริมการเพาะปลูกได้บ้าง แต่ทั้งนี้ควรวางแผนจัดระบบ
การปลูกพืชให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และจากการวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศและความต้องการน้ำ ซึ่งสามารถ
ปลูกข้าว พืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้นได้ดี 

 ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ซึ่งมีปริมาณน้ำฝนและการกระจายน้อยหรือไม่เพียงพอต่อ
การเจริญเติบโตของพืช อยู่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนเมษายนของทุกปี ในช่วงเวลาดังกล่าว
ถ้าได้รับน้ำชลประทานช่วยก็สามารถปลูกพืชฤดูแล้งได้  

1.4 ลักษณะของดิน 
จากการศึกษาแผนที่การใช้ที่ดินของกรมพฒันาที่ดินพบว่าตำบลหนองระเวียง  มีกลุ่ม ชุดดิน 7 กลุ่ม  
ดังนี ้

1)  กลุ่มชุดดินท่ี  4  เป็นกลุ่มดินทีม่ีเนื้อดินเป็นพวกดินมีสนี้ำตาลปนเทาหรือมสีีน้ำตาลดินช้ัน 

ล่างสีน้ำตาลปนเทา หรือสีน้ำตาลหรือสีเทาปนเขียวมะกอกมีจุดประสีน้ำตาลปนเหลืองแก่ อาจพบก้อนปูน 
ก้อนสารเคมีผสมพวกเหล็กและแมงกานิสในช้ันล่าง  การระบายน้ำเลว พื้นที่ที่พบจะเป็นที่ราบเรยีบหรือที่ราบ
ลุ่มระหว่างคันดินริมน้ำ  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง  ปฏิกิริยาดินเป็นค่าความเป็นกรด –
ด่าง  ประมาณ  5.5-6.5   

 พื้นที่ที่พบบริเวณ  บ้านนาตาหิน และบ้านโนนสะเดา พื้นที่โดยประมาณ  588  ไร่ และเป็นพื้นที่ใน
การทำนาข้าว ปัญหาสำคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่  ในฤดูฝนมีน้ำแช่ขัง  4-5  เดือน  ความเหมาะสม
ในการปลูกพืช  ได้แก่การทำนาข้าว  ฤดูแล้งเหมาะในการปลูกพืชผักได้ดี   

การจัดการในการปลูกพืช 

 -  ข้าว  การใช้ปุ๋ยเคมี ครั้งแรก  สูตร  16-20-0 ,  20-20-0 ,  18-20-0  สูตรใดสูตรหนึ่ง  อัตรา  
20  กก./ไร่ สำหรับข้าวไวแสง  และ35  กก./ไร่  สำหรับข้าวไม่ไวแสง  การใส่ครั้งที่สองด้วยแอมโมเนี่ยม
ซัลเฟต  15  กก./ไร่  หรือยูเรีย  6  กก./ไร่  ก่อนข้าวออกดอก  30  วัน  พันธ์ุข้าวที่เหมาะสม  ขาวดอกมะลิ 
105  เหลืองประทิว 123  กข.7, 13, 23   สุพรรณบุรี 90 เป็นต้น 
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 - พืชไร่  การปลูกพืชไร่หรือพืชฤดูแล้งต้องปลูกโดยวิธีการยกร่องเพื่อการระบายน้ำเพราะชุดดนินี้มี
การระบายน้ำไม่ดีโดยยกร่องระบายน้ำกว้าง 40 - 50  ซม. ห่างกันร่องละ 10 –15 เมตร  ลึก  20-30  ซม.   

2)  กลุ่มชุดดินท่ี  18  เป็นกลุ่มดินที่มเีนื้อดินเป็นพวกดินรว่นปนทราย  ส่วนดินล่างเป็นดิน 
ร่วนเหนียวปนทราย  มีสีเทาหรือสีน้ำตาลอ่อน  พบจุดปะสีน้ำตาล สีเหลืองหรือสีแดงปะปนกัน  เกิดจากวัตถุ
ต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ  สภาพพื้นที่  ที่พบจะเป็นที่ราบเรียบ  เป็นดินลึก  ดินมีการระบายน้ำค่อนข้าง
เลวถึงเลว    ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นด่างปานกลาง  ค่าความ
เป็นกรด – ด่าง  ประมาณ   6.0-7.0 
ปัญหาสำคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ได้แก่  เนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทรายหยาบ  พืชมีโอกาสเสี่ยงต่อการขาด
แคลนน้ำ  ฤดูฝนน้ำแช่ขังประมาณ  4  เดือน ความเหมาะสมในการทำนามากกว่าการปลูกพืชไร่ ปัจจุบัน
บริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ทำนา  บริเวณที่พบ  ได้แก่หมู่ที่  3,4,11,15,13  พื้นที่ประมาณ  7,332 ไร่ 

การจัดการในการปลูกพืช 

 - ข้าว  พันธุ์ข้าวที่เหมาะสม  ขาวปากหม้อ ขาวตาแห้ง เหลืองประทิว 123   ขาวดอกมะลิ 105 
ปทุมธานี  60 และข้าว กข. ต่างๆ  สูตรปุ๋ยที่เหมาะสม  15-15-15  อัตรา  35 กก./ไร่  16-16-8  อัตรา  
25-35  กก./ไร่  หรือ  16- 20-0  ,  20-20-0   อัตรา  30  กก./ไร่ ร่วมกับ  ปุ๋ยยูเรีย  อัตรา 15-20  
กก./ไร่  โดยแบ่งใส่  2  ครั้ง 
 - พืชไร่  ไม่เหมาะสม  เพราะการระบายน้ำเลวและน้ำท่วมขัง  การปลูกพืชฤดูแล้งควรทำการยกร่อง
ก่อนปลูก 
 3)  กลุ่มชุดดินท่ี 22  เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย สีเทาหรือน้ำตาลปนเทา มีจุด
ประสีน้ำตาลปนเหลือง  อาจพบศิลาแลงในดินชั้นล่าง มีการระบายน้ำค่อนข้างเลวถึงเลว  ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดแก่  ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5 – 
5.5 ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้าว บริเวณที่พบได้แก่  หมู ่ที ่ 5,18, 7,8, 16, 9   พื้นที่
ประมาณ  4,329  ไร่ปัญหาสำคัญในการใช้ประโยชน์ดินชุดน้ี  เป็นที่ดอน  ที่เป็นดินทราย  ความสามารถใน
การเก็บอุ้มน้ำต่ำ  การปลูกพืชจำเป็นจะต้องปรับปรุงดินโดยการใส่ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอก 1.5-2  ตัน/ไร่  หรือการ
ปลูกพืชปุ๋ยสด  การไถกลบตอซัง ทุกปีหลังการเก็บเกี่ยว 

การจัดการในการปลูกพืช 
 -  ข้าว  พันธ์ุที่เหมาะสม  ปทุมธานี  60   สุพรรณบรุี 60   ขาวดอกมะลิ 105   ขาวตาแห้ง 
กข.7,15,23  การใช้ปุ๋ยสูตร  15-15-15  ,  16-16-18  อุตรา  40  กก./ไร่ โดยแบง่ใสส่องครั้ง 

 -  พืชไร่  พืชสวน  ไม่เหมาะในการปลกูพืชไร่ พืชสวน  เพราะการระบายน้ำไม่ดีและน้ำแช่ขัง 
  4)  กลุ่มชุดดินท่ี 35  เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย  ช้ันล่างเค็ม   ดินร่วนเหนียวปนทราย  สีน้ำตาล 
เหลือง และสีแดงเกิดจากวัตถุกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ การสลายตัวของหินเนื้อหยาบ  พบบริเวณที่ลาดสูง 
ลาดชัน  3-20 % การระบายน้ำดีความอุเมสมบูรณ์ต่ำ ระดับน้ำใต้ดินต่ำกว่า 1.5 เมตร  ความเปน็กรดเป็น
ด่าง  4.5-5.5  ปัญหาดินชุดน้ี  ค่อนข้างเป็นทราย  อุ้มน้ำได้น้อยถึงปานกลาง น้ำใต้ดินลึก ค่าความเป็นกรด
สูง อยู่บนที่สูงมักขาดแคลนน้ำ  พบที่  หมู่ที่  5  พื้นที่  780  ไร่ 
 การจัดการในการปลูกพืช 

-  ข้าว ไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็นทีสู่ง เหมาะในการปลกูข้าวไร่  พันธ์ุซิวแม่จันทร์  จีนฮ่อ 
-  พืชไร่  ไม้ผล  เนื่องจากเป็นที่สงูจงึใช้ในการปลูกพืชไร่ เช่น มันสำปะหลงั พันธ์ุระยอง และ
เกษตรศาสตร์  และอ้อยโรงงาน 
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 5)   กลุ่มชุดดินที่ 40  เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย สีดินเป็นสีน้ำตาลอ่อนสี
เหลืองหรือสีแดง  เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย  พืชที่ปลูกมีโอกาสขาดแคลนน้ำได้ง่าย  ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ต่ำ  และในบริเวณที่มีความลาดชันสูง  จะเกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้ง่าย  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
ถึงเป็นกรดแก่  ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5 – 5.5 ปญัหาในดินชุดน้ี  เนื้อดินเป็นทรายจัด  การอุ้ม
น้ำที่ไม่ดี  ระดับน้ำใต้ดินต่ำมากบริเวณที่พบได้แก่  หมู่ที่ 5,6,15,7,8,11,13    พื้นที่ประมาณ  13,962 ไร่  
ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ปลูกอ้อยและมันสำปะหลังและไม้ผล 
 6)  กลุ่มชุดดินท่ี 41   เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินร่วน  50  ซม.  ตอนบนเป็นดินทรายหรือดินทรายปน
ดินร่วน  สีดินเป็นสีน้ำตาลอ่อนหรือสีเหลืองปนน้ำตาล  มีการระบายน้ำดีปานกลาง  ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติต่ำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดแก่  ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0-8.0 ปัญหา
สำคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  เนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายจัด  พืชที่ปลูกมีโอกาสเสี่ยงต่อการขาดแคลนนำ้ได้
ง่าย   แต่ถ้ามีฝนตกมากดินจะเละ  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำมาก  บริเวณที่มีความลาดชันสูงจะ
เกิดการชะล้างพังทลายได้ง่ายบริเวณที่พบได้แก่ หมู่  6,7,5,19    เนื้อที่ประมาณ  13,260  ไร่  ปัจจุบัน
บริเวณดังกล่าวใช้ปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง 
 7)  กลุ่มชุดดินที่ 59  ดินมีความเหมาะสมกับพืชหลายชนิด  เกิดจากตะกอนลำน้ำพัดพามาทับถม
กัน  มักพบในที่ราบลุ่ม  การระบายน้ำค่อนข้างเลวถึงเลว  สี  ความอุดมสมบูรณ์ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับวัตถุ
กำเนิดดิน  ส่วนมากมักมีก้อนกรวดเศษหินปะปนอยู่ด้วยปัญหาในการใช้ประโยชน์ดินชุดน้ี  การระบายน้ำไม่ดี  
มีน้ำแช่ขังในฤดูฝนดินแฉะเกินไปในการปลูกพืชความเหมาะสม  มีความเหมาะสมในการทำนาในฤดูฝน  และ
ปลูกพืชไร่อายุสั้นในฤดูแล้งเพราะดินมีความช้ืนดี(หลังการเก็บเกี่ยวข้าว) พบชุดดินน้ีหมู่ที่ 4, 5, 13, 9, 10, 
11  เป็นพื้นที่  3,237  ไร่ จากการวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินของตำบลหนองระเวียง  จะเห็นว่า มีการทำ
เกษตรกรรมเป็นหลักโดยพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เกษตรกรใช้ทำไร่อ้อย  ไร่มันสำปะหลัง  ทำนา  ปลูกหญ้า
เลี้ยงสัตว์ (โคนม)  

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง 

ตำบลหนองระเวียง  ประกอบด้วย จำนวน  20  หมู่บ้าน  โดยมีผู้ใหญ่บ้านปกครองหมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่ท่ี ชื่อบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 
1 บ้านหนองใหญ ่ นายสุนทร  พลองพิมาย 
2 บ้านหนองขาม นายสมัย    ดีกล้า 
3 บ้านดอนหวาย นายรวย   ทันโคกกรวด 
4 บ้านงิ้ว นายคมสัณห์   เชื่อฟัง 
5 บ้านหนองบัวคำ นายอำนาจ    ศรีสกุล 
6 บ้านหนองระเวียง นายประจักษ์   อาศยักลาง 
7 บ้านมาบประดู ่ นายสมชาย   ราวพิมาย 
8 บ้านโนนหญ้านาง นายสมชาย  สันโดษ (กำนัน) 
9 บ้านนาตาหิน นางสมปอง   วาจาสัตย ์
10 บ้านโนนสะเดา นายแสวง วสิันเทียะ 
11 บ้านหนองโสน นายวินัย   นักปราชญ ์
12 บ้านเพชร นายทรงพล  ปัญญาแจ้งสกุล 
13 บ้านดอนประดู ่ นายเฉลิม  กล้าถูก 
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หมู่ท่ี ชื่อบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 
14 บ้านหัวถนน นางลำพ ู  นวลไธสง 
15 บ้านโจด นายสำรวย  กังวานกิจตระกูล 
16 บ้านก้าวพัฒนา นางสุทิน   หนีกระโทก 
17 บ้านหนองกุฎงีาม นายสงบ   เปร่ืองนา 
18 บ้านน้ำตาลพฒันา นายภาษิต   แสนเจ๊ก 
19 บ้านใหม่ทิพย์ประชา นายสุชาติ  พวงพิมาย 
20 บ้านทรัพย์โพธ์ิงาม นายต้อย  กุศล 

2.2  การเลือกต้ัง 
ตำบลหนองระเวียง  มีการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวยีง  

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  และ
มีการเลือกตั้งผูบ้รหิาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ล่าสุด เมื่อวันที่  30 กันยายน 2555  
มีจำนวน  20 หมู่บ้าน แยกเป็น 

เลือกตั้งผูบ้ริหารท้องถ่ิน เมือ่วันที่ 30 กันยายน 2555 จำนวนผู้มีสทิธิลงคะแนน 7,981 คน จำนวนผู้
มาใช้สิทธิลงคะแนน 6,646  คน  แยกเป็น 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ผลคะแนน หมายเหต ุ

1 นายอุดมเดช    สวา่งจติร 3,163 นายก อบต.ได้รับการเลือกตั้ง 
2 นายปราณีศลิป์   ปราสาทสูง - รองนายก อบต.ได้รับการแตง่ตัง้ 
3 นายวันชัย   จันทร - รองนายก อบต.ได้รับการแตง่ตัง้ 
4 นายสมควร  อาศัยไร่ - เลขานุการนายก อบต.ได้รับการแต่งตัง้ 

 

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555  จำนวน 20 
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2  คน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงที่ได้รับการเลือกตั้ง ดังนี้ 

หมู่ที ่ ชื่อบ้าน จำนวน 
ผู้มีสิทธิ

ลงคะแนน 

จำนวนผู้มา
ใช้สิทธิ

ลงคะแนน 

ชื่อ – สกุล  ผล 
คะแนน 

หมายเหต ุ

1 หนองใหญ ่ 467 388 นางแสงทอง  อาศยัป่า 135  
นางสาวอารีรัตน์  ขวัญยืน 129  

2 หนองขาม 485 396 นายพูน   แตกโพธ์ิ 192  
นายบุญยิง่  เฮฮา 189  

3 ดอนหวาย 419 324 นายสมบตัิ  เชญิกลาง 135  
นายฐปนพงษ ์ พิมพ์พัชรบญุ 129  

4  งิ้ว 259 219 นายบุญช่วย   ยิ้มน้อย 117  
    นายสุชาติ   เฮฮา 78  
5 หนองบัวคำ 615 477 นายประดษิฐ ์  ชัยสิทธ์ิ 287  
    นายสมบตัิ  ก้ินบุราณ 237  
6 หนองระเวียง 375 320 นายแปลก  ปั่นสันเทียะ 206  
    นายภาคิน    หาญนา 192  
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หมู่ที ่ ชื่อบ้าน จำนวน 
ผู้มีสิทธิ

ลงคะแนน 

จำนวนผู้มา
ใช้สิทธิ

ลงคะแนน 

ชื่อ – สกุล  ผล 
คะแนน 

หมายเหต ุ

    นายจำลอง   ราวพิมาย 125  
7 มาบประดู ่ 284 253 นายคูณ   เป็นพิมาย 111  

8 โนนหญ้านาง 
259 235 นายประจวบ  เน้ือนา 91 ลาออก 

นายสังวาล  สุนทะวงค ์ 77  

9 นาตาหิน 
467 526 นางสมปอง   วาจาสัตย ์ 296 ลาออก 

นายคำแสน  อ่ำกลาง 287  

10 โนนสะเดา 
150 133 นายหิรัญ   เน้ือนา 77  

นายบุญนิธ ิ  ทำด ี 74 เสียชีวติ 

11 หนองโสน 
480 407 นายนู  จำพิมาย 189  

นายณรงค์  ม่ิงพิมาย 188  

12 เพชร 
671 521 นายสำรวย  กว้างพิมาย 280  

นายเชดิ  บญุสกุลไทย 272  

13 ดอนประดู ่
196 181 นายอมรเทพ  สานคล่อง 112 ลาออก 

นายเม้า  กล้าถูก 95  

14 หัวถนน 
261 222 นายบุญเสริม  กรวดกระโทก 115  

นางศศิธร  บรรจงปรุ 94  

15 โจด 
599 473 นายสำรวย  กังวานกิจตระกูล 331 ลาออก 

นายประภากร  อยูเ่ย็น 319  

16 ก้าวพัฒนา 
499 445 นางสวัสดิ์   เยีย่งอย่าง 210  

นายเชาว ์ ศิริเถยีร 167  

17 หนองกุฎีงาม 
421 368 นายสมบตัิ   เผือกเล็ก 126  

นายฉลอง  พฤกษาชีพ 126  

18 น้ำตาลพฒันา 
187 154 นางจิดาภา  แสนเจ๊ก 110  

นายบำรงุ  ซ่ือสัตย ์ 89  

19 
ใหม่ทิพย์
ประชา 

314 268 นายอุทิตย์   บรรจงปรุ 176  
นายสมาน   บานสันเทยีะ 151 เสียชีวติ 

20 
ทรัพย์โพธ์ิ
งาม 

389 336 นายสำเริง  ม่ิงพิมาย 157  
นายชนะ  เน้ือนา 137  

 

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร  

            (ข้อมลู ณ เดือนธันวาคม  2562  ธันวาคม  2563 และ พฤษภาคม 2564 
             สำนักบริหารทะเบียน  กรมการปกครอง) 

หมู่ท่ี ชื่อบ้าน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 หนองใหญ ่ 281 290 571 270 290 560 270 287 557 
2 หนองขาม 339 344 683 338 347 685 337 347 684 
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หมู่ท่ี 
ชื่อบ้าน 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

3 ดอนหวาย 287 303 590 278 298 576 277 290 567 
4 งิ้ว 178 161 339 178 166 344 177 166 343 
5 หนองบัวคำ 440 433 873 447 446 893 444 445 889 
6 หนองระเวียง 277 260 537 284 259 543 286 262 548 
7 มาบประดู ่ 200 204 404 199 201 400 197 201 398 
8 โนนหญ้านาง 185 181 366 183 188 371 183 189 372 
9 นาตาหิน 460 471 391 465 477 942 464 475 939 
10 โนนสะเดา 118 102 220 116 97 213 117 99 216 
11 หนองโสน 308 305 613 309 300 609 308 299 607 
12 เพชร 469 441 910 460 453 913 460 451 911 
13 ดอนประดู ่ 128 126 254 126 127 253 127 128 255 
14 หัวถนน 174 174 348 177 173 350 176 172 348 
15 โจด 430 375 805 426 375 801 421 373 794 
16 ก้าวพัฒนา 355 356 711 359 356 715 359 352 711 
17 หนองกุฎีงาม 323 308 631 327 306 633 328 311 639 
18 น้ำตาลพฒันา 112 84 196 88 75 163 88 75 163 
19 ใหม่ทิพย์ประชา 203 203 406 208 206 414 213 208 421 
20 ทรัพย์โพธ์ิงาม 268 315 583 260 310 570 255 305 560 

รวม 5,535 5,436 10,971 5,498 5,450 10,948 5,487 5,435 10,922 
3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร ท่ีอาศยัอยู่จริง จำแนกตามช่วงอายุในข้อมูล  จปฐ.ประจำปี 2562 
 มีครัวเรอืนทั้งหมด    2,613 ครัวเรือน 
 จำนวนประชากรที่อาศัยอยูจ่รงิ  ทั้งหมด  9,728 คน 
 เพศชาย    4,884 คน เพศหญงิ 4,844 คน  

ช่วงอายุ 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
1 เดือน ถึง  5  เดือน 
6 เดือน ถึง 1 ปี  0  เดือน 
1 ปี 1 เดือน  - 2 ปี 
3 ปี – 5 ปี 
6 ปี – 12 ปี 
13 ปี – 14 ปี 
15 ปี – 18 ปี 
19 ปี – 25 ปี 
26 ปี – 34 ปี 
35 ปี – 49 ปี 

4 
20 
66 

163 
413 
143 
273 
521 
605 

1,286 

0.04 
0.21 
0.68 
1.68 
4.43 
1.47 
2.81 
5.36 
6.22 

13.22 

6 
21 
42 

151 
388 
121 
254 
470 
562 

1,267 

0.06 
0.22 
0.43 
1.55 
3.99 
1.24 
2.61 
4.83 
5.78 

13.02 

10 
41 

108 
314 
819 
564 
527 
991 

1,167 
2,548 

0.10 
0.42 
1.11 
3.23 
8.42 
2.71 
5.42 

10.19 
12.00 
26.24 

50 ปี – 59 ปี 
60 ปี ข้ึนไป 

666 
706 

6.85 
7.26 

720 
842 

7.40 
8.66 

1,386 
1,548 

14.25 
15.91 

รวม 4,884 50.21 4,844 49.79 9,728 100.00 
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4. สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา 

1) สถานศึกษาประถมศึกษา สังกัด สพฐ. และสงักัด อปท. มีโรงเรียน 6 แห่ง และเป็นโรงเรียน
ขยายโอกาส จำนวน 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ จำนวน  2  แห่ง  ดังนี ้ 

ลำดับท่ี ชื่อ / ท่ีตั้ง พิกัดตำแหน่ง หมายเหต ุ

1 โรงเรียนเพชรหนองขาม  หมูท่ี่ 2  15.103851 , 102.431696 โรงเรียนขยายโอกาสจัดการ
เรียนการสอนต้ังแต่ระดบั
อนุบาล–ชันมัธยมศึกษาปีที่  6 

2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 
หมู่ที่ 6 

15.129625 , 102.458764 โรงเรียนขยายโอกาสจัดการ
เรียนการสอนต้ังแต่ระดบั
อนุบาล– มัธยมศึกษาปทีี่  3 

3 โรงเรียนหนองบัวลอย  หมูท่ี่ 9 15.151051 , 102.454068 จัดการเรียนการสอนต้ังแต่
ระดับช้ันอนุบาล-ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 

4 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 5 15.081204 , 102.427467 จัดการเรียนการสอนต้ังแต่
ระดับช้ันอนุบาล-ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 

5 โรงเรียนบ้านดอนหวาย  หมู่ที่ 3 15.116263 , 102.402010 จัดการเรียนการสอนต้ังแต่
ระดับช้ันอนุบาล-ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 

6 โรงเรียนบ้านหนองโสน   
หมู่ที่ 11 

15.130999 , 102.418760 จัดการเรียนการสอนต้ังแต่
ระดับช้ันอนุบาล-ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 

7 ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองระเวียง บ้านหนอง
ขามหมู่ที่ 2   

15.098691 , 102.428505 จัดการเรียนการสอนสำหรบัเดก็
เล็กอายุ  3  ป ี

8 ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองระเวียง บ้านหนอง
ระเวียงหมูท่ี่ 6   

15.132885 , 102.458133 จัดการเรียนการสอนสำหรบัเดก็
เล็กอายุ  3  ป ี

   4.2 การสาธารณสุข 

ตำบลหนองระเวียงมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง คือ  

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองระเวียง ตั ้งอยู ่ หมู ่ที ่ 6 ตำบลหนองระเวียง    
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา อัตรากำลังสำหรับบริการประชาชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 6 คน มี
ลูกจ้าง จำนวน  7 คน รวมเป็น 13  คน และอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บา้น 166 คน  รวมเป็นจำนวน  ทั้งสิน้ 
179  คน  ( พิกัดตำแหน่ง  15.127001 , 102.459143 ) 
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2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองขาม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย  
จังหวัดนครราชสีมา อัตรากำลังสำหรับบริการประชาชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน  4  คน  มีลูกจ้าง 
จำนวน  4 คน รวมเป็น 8  คนและ อาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 170 คน  รวมเป็นจำนวน   ทั้งสิ้น 178  
คน   ( พิกัดตำแหน่ง  15.105787 , 102.428697 ) 

4.3  อาชญากรรม 
อาชญากรรม  ในเขตตำบลหนองระเวียง  มีคดีที่เกิดขึ้นในเขตตำบลหนองระเวียง ในระหวา่งปี 
2562-2564 ข้อมูลจากสถานีตำรวจภูธร อำเภอพิมาย แยกเป็น 
 

ประเภทคดี 
 

ปี  2562 
จำนวน (คดี) 

ปี  2563 
จำนวน (คดี) 

ปี  2564 
จำนวน (คดี) 

 บุกรุกเคหะสถาน  0 0 0 
 ลักทรพัย ์ 3 8 8 
 การพนัน 3 3 2 
 อาวุธปืน 1 5 2 
 ทำร้ายร่างกาย 2 5 7 
 จราจร 0 0 0 

รวม 9 21 19 
 

4.4 ยาเสพติด 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูสถานการณ์คดีเกี่ยวกับยาเสพติด ของตำบลหนองระเวียง ในช่วง 

ระหว่างปี 2562-2564 และที่ผ่านมา ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านยาเสพติด จำพวก ยาบ้า เพราะพื้นที่
ตำบลหนองระเวียงเป็นพื้นที่ ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ ทำให้มีผู้คนที่มาทำงานจากหลายพื้นที่ อีกทั้งยังมี
รถบรรทุกอ้อยนำมาส่งให้กับโรงงาน มาจากหลายตำบล อำเภอ จังหวัด  ทำให้มีการควบคุมดูแลยาก  ปัญหา
เด็กและเยาวชนมีการมั่วสุม  อาจมีเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่างผู้ค้า ผู้เสพ  จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวัง กลุ่มผู้เสี่ยง
ต่อการติดยาเสพติด แต่พบว่าในช่วงปี 2562-2564  มีคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ข้อมูลจากสถานีตำรวจภูธร
อำเภอพิมาย  แยกเป็น 

 

ประเภทคดี 
 

ปี 2562 
จำนวน(คดี) 

ปี 2563 
จำนวน(คดี) 

ปี 2564 
จำนวน(คดี) 

 ผลิต 0 5 0 
จำหน่าย 1 1 1 
ครอบครองเพื่อจำหน่าย 7 5 0 
ครอบครอง 33 9 22 
เสพ 33 9 22 

รวม 44 23 32 
  

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  มีหน้าที่ในการสงเคราะห์ กลุ่มสตรี จำนวน 20  

หมู่บ้าน  กลุ่มเด็กเยาวชน จำนวน 20  หมู่บ้าน   ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้ประสบปัญหาความ 
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เดือดร้อน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ   
จำนวนผู้สูงอายุ ท่ีได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ  
 

 

 

 
 
 
 
 

 

ที่มา :   กองสวัสดิการสงัคม อบต.หนองระเวียง  (ข้อมูลย้อนหลงั 2 ปี และปปีัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

หมู่ท่ี ปี 2562 (คน) ปี 2563 (คน) ปี 2564 (คน) 
1 97 104 112 
2 80 87 101 
3 94 102 115 
4 53 60 67 
5 123 142 161 
6 83 94 107 
7 55 66 76 
8 60 58 60 
9 113 122 139 
10 43 44 47 
11 112 113 120 
12 131 139 144 
13 40 43 45 
14 48 49 54 
15 127 140 152 
16 80 90 97 
17 76 80 93 
18 24 23 22 
19 70 80 88 
20 69 70 80 
รวม 1,576 1,706 1,880 
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จำนวนผู้พิการ  ท่ีได้รับสวัสดิการเบีย้ยังชีพ  
 

 
 
 

 

ที่มา :   กองสวัสดิการสงัคม อบต.หนองระเวียง  (ข้อมูลย้อนหลงั 2 ปี และปปีัจจุบัน 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  ถนนสายหลัก 
  ถนนลาดยาง ทางหลวงชนบท 3010 (โนนคอย-พิทักษากร) ผ่านบ้านทพิย์ประชา หมู่ที่ 19 
หนองระเวียง  หมู่ที่ 6   ทรัพย์โพธ์ิงาม หมูท่ี่ 20 หนองกุฎีงาม หมู่ที่ 17 ก้าวพัฒนา หมู่ที่ 16 หนองใหญ่ หมู่ที่ 
1 หนองบัวคำ หมู่ที่ 5  (ระยะทาง 13  กิโลเมตร) ถนนลาดยาง ทางหลวงชนบท  ผ่าน บ้านมาบประดู่ หมูท่ี่ 7  
(ระยะทาง  4 กิโลเมตร) 
 
 
 

หมู่ท่ี ปี 2562 (คน) ปี 2563 (คน) ปี 2564 (คน) 
1 17 20 20 
2 17 17 17 
3 29 29 29 
4 8 8 8 
5 25 27 27 
6 13 12 12 
7 10 10 10 
8 8 8 7 
9 24 27 25 
10 4 7 7 
11 14 16 16 
12 23 25 25 
13 4 7 7 
14 6 6 6 
15 25 28 29 
16 12 14 13 
17 19 22 24 
18 1 1 1 
19 10 13 13 
20 16 8 8 
รวม 285 304 304 
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  ถนนสายสายรอง  เป็นถนนในความรบัผิดชอบของ อบต.หนองระเวียง ดังนี้ 
  -ถนนดิน                     ระยะทางรวม      0.700           กิโลเมตร 
  -ถนนหินคลุก  ระยะทางรวม 13.679  กิโลเมตร  
  -ถนน คสล.  ระยะทางรวม 64.024   กิโลเมตร 
  -ถนนลาดยาง   ระยะทางรวม    19.150   กิโลเมตร 

         5.2 การไฟฟ้า 

ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ครบถ้วนครอบคลุมทุกหมู ่บ้าน แต่ยังมีบางครัวเรือนที ่มีการขยายออกมา
สร้างใหม่และยังขาดไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ครอบคลุมจุดเสี่ยงของหมู่บ้าน  

 
5.3  การประปา 
ในเขตตำบลหนองระเวียง ประชาชนได้ใช้บริการน้ำประปา จำนวน 100% ของทุกหมูบ่้าน และมี

ประปาหมูบ่้าน จำนวน  25  แห่ง  ดังนี้   

ลำดับท่ี ชื่อ / ท่ีตั้ง แหล่งน้ำต้นทุน พิกัดตำแหน่ง 
1 ประปาหมูบ่้านหนองใหญ่ หมูท่ี่ 1 สระน้ำหนองขาม 15.103883 , 102.430334 

2 ประปาหมูบ่้านหนองขาม  หมูท่ี่ 2 สระน้ำหนองขาม 15.102785 , 102.426418 
3 ประปาหมูบ่้านดอนหวาย  หมู่ที่ 3 สระน้ำดอนหวาย 15.117194 , 102.401705 

4 ประปาหมูบ่้านงิ้ว  หมู่ที่  4 สระน้ำหนองบัว 15.123830 , 102.406219 
5 ประปาหมูบ่้านหนองบัวคำ  หมู่ที่  5 สระน้ำหนองบัวคำ 15.088685 , 102.428381 

6 ประปาหมูบ่้านหนองระเวียง หมู่ที่ 6 บ่อบาดาล 15.120008 , 102.459473 
7 ประปาหมูบ่้านหนองระเวียง หมู่ที่ 6 บ่อบาดาล 15.128830 , 102.458553 

8 ประปาหมูบ่้านมาบประดู่ หมูท่ี่ 7 บ่อบาดาล 15.110525 , 102.458784 

9 ประปาหมูบ่้านมาบประดู่ หมูท่ี่ 7 บ่อบาดาล 15.112194 , 102.469889 

10 ประปาหมูบ่้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 8 สระน้ำหนองขามป้อม 15.085438 , 102.476624 
11 ประปาหมูบ่้านนาตาหิน  หมูท่ี่  9 บ่อบาดาล 15.150987 , 102.455569 

12 ประปาหมูบ่้านโนนสะเดา  หมูท่ี่ 10   สระน้ำสันอ้อยช้าง 15.147730 , 102.443593 
13 ประปาหมูบ่้านหนองโสน  หมู่ที่ 11   ลำจักราช 15.134582 , 102.419280 
14 ประปาหมูบ่้านเพชร  หมู่ที่ 12  สระน้ำบ้านเพชร 15.116651 , 102.436608 
15 ประปาหมูบ่้านดอนประดู่  หมูท่ี่ 13   คลองตาแก้วลำจักราช 15.096275 , 102.401860 
16 ประปาหมูบ่้านหัวถนน  หมู่ที่ 14   บ่อบาดาล 15.119286 , 102.437115 
17 ประปาหมูบ่้านโจด  หมู่ที่ 15   สระน้ำหนองขาม 15.102785 , 102.426418 
18 ประปาหมูบ่้านก้าวพฒันา  หมู่ที่ 16    บ่อบาดาล 15.119247 , 102.450286 
19 ประปาหมูบ่้านก้าวพฒันา  หมู่ที่ 16    บ่อบาดาล 15.097970 , 102.435246 
20 ประปาหมูบ่้านหนองกุฎีงามหมู่ที่ 17 บ่อบาดาล 15.136392 , 102.457181 
21 ประปาหมูบ่้านน้ำตาลพัฒนาหมู่ที่ 18 บ่อบาดาล 15.120201 , 102.444670 
22 ประปาหมูบ่้านใหม่ทิพยป์ระชาหมู่ที่ 19 บ่อบาดาล 15.120516 , 102.468407 
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23 ประปาหมูบ่้านใหม่ทิพยป์ระชาหมู่ที่ 19 บ่อบาดาล 15.129180 , 102.467083 
24 ประปาหมูบ่้านทรัพย์โพธ์ิงามหมู่ที่ 20 บ่อบาดาล 15.128912 , 102.455056 
25 ประปาหมูบ่้านทรัพย์โพธ์ิงาม หมูท่ี่ 20 สระน้ำทรัพยโ์พธ์ิงาม 15.132775 , 102.448123 

5.4  โทรศัพท์  
มีการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเสารบัสญัญาณโทรศัพท์ ในพื้นที่ ดังนี้ 
 

ลำดับท่ี ชื่อ / ท่ีตั้ง พิกัดตำแหน่ง 

1 เสารับ-สง่สญัญาณโทรศัพท์  True หมูท่ี่  1 15.107206 , 102.428621 
2 เสารับ-สง่สญัญาณโทรศัพท์  Ais หมู่ที่  3 15.117178 , 102.401778 
3 เสารับ-สง่สญัญาณโทรศัพท์  Ais หมู่ที่  6 15.119243 , 102.460408 
4 เสารับ-สง่สญัญาณโทรศัพท์  Trueหมู่ที่  13 15.098250 , 102.407316 
5 เสารับ-สง่สญัญาณโทรศัพท์  Ais หมู่ที่  15 15.104725 , 102.421743 
6 เสารับ-สง่สญัญาณโทรศัพท์  Dtacหมู่ที่  20 15.123064 , 102.451404 
7 เสารับ-สง่สญัญาณโทรศัพท์  Dtacหมู่ที่  20 15.128286 , 102.449358 

• มีการบริการระบบอินเตอร์เน็ตตำบล จำนวน  1  แห่ง 
• มีหอกระจายข่าว    จำนวน  20  แห่ง 

 
5.5   ไปรษณยี์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  ตำบลหนองระเวียง  มีไปรษณีย์ หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่สะดวก
รวดเร็ว สามารถเข้าถึงครอบคุลมทุกหมู่บ้าน  

6. ระบบเศรษฐกิจ 

 การประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลหนองระเวียง ซึง่ได้ข้อมูลจาก จปฐ. ประจำปี 2559 
ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ อาชีพรบัจ้างทั่วไป  ข้าราชการ/
พนักงานของรัฐ 

6.1 การเกษตร 
 ตำบลหนองระเวียง  ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา  ทำไร่ เลี้ยงสัตว์สภาพพื้นที่
เป็นพื้นเป็นเนินลูกคลื่นมีความลาดเทสูง เนินจะอยู่ส่วนกลางของตำบล พื้นที่ลาดต่ำจะอยู่ด้านทิศเหนือและ
ตะวันตกของตำบล  เหมาะกับการประกอบอาชีพทำนา ทำไร่อ้อย  ไร่มัน  เลี้ยงสัตว์  และทำเกษตรพอเพียง 
ปลูกผักสวนครัว  ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อเป็นรายได้เสริม  

6.2 การประมง 
 ตำบลหนองระเวียง  มีผู้ประกอบอาชีพประมงโดยการเลี้ยงปลาด้วยการขุดบ่อละขุดบ่อเพื่อดักจบัปลา
ในนา ซึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวข้าว เกษตรกรบางรายมีการขายเหมาทั้งบ่อ  และบางรายสูบน้ำออกเพื่อจับปลาไป
กินหรือขายเพื่อเสริมรายได้ และเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ เพื่อไว้บริโภคในครัวเรือนและขายให้คนในชุมชน 

6.3 การปศสุัตว์ 
 ตำบลหนองระเวียง  มีผู้ประกอบอาชีพปศุสัตว์เลี้ยงโคนม ประมาณ  20  ราย เพื่อเป็นรายได้หลัก 
และจะเลี้ยงสัตว์ไว้กินเองในครัวเรอืนหรือไว้ขาย อาทิจำพวกเช่น ไก่ เป็ด วัว  ควาย  สุกร  ตำบลหนองระเวียง  
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มีสัตว์เลี้ยงประเภท สุนัข  แมว  ซึ่งทางองค์การบริหารสว่นตำบลหนองระเวียง  ไม่มีปศุสัตว์ประจำตำบล แต่มี
การเฝ้าระวังเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์ 

6.4 การบริการ 
 ตำบลหนองระเวียง  มีผู้ประกอบการประเภทบริการ อาทิเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย 
โรงแรม/บ้านเช่าในเขตชุมชน ซึ่งเริ่มมีการบริการทีท่ันสมยั ก้าวเข้าสู่เป็นชุมชนเมือง และ จำนวนสถานบริการ
มีอัตราเพิ่มข้ึนทุกปี  จากการเก็บสถิติที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน แยกเป็น 

• บ้านเช่า/ห้องเช่า   จำนวน       15  แห่ง 
• ร้านค้า     จำนวน       70  แห่ง 
• ร้านค้าชุมชน   จำนวน        8  แห่ง 
• ร้านอาหาร/กาแฟ   จำนวน       23 แห่ง 
• ร้านขายกาแฟ/ขายชา  จำนวน       5 แห่ง 
• เต็นท์ขายรถมือสอง  จำนวน        1 แห่ง 
• โรงส ี    จำนวน      12 แห่ง 
• โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน        3  แห่ง 
• ร้านเสริมสวย   จำนวน      12 แห่ง 
• ร้านซ่อมรถ   จำนวน      14 แห่ง 
• ร้านปะยาง   จำนวน       2  แห่ง 
• ร้านไดนาโม   จำนวน       2  แห่ง 
• ร้านทำธูป   จำนวน        2  แห่ง 
• ร้านคาราโอเกะ   จำนวน       2  แห่ง 
• สถานบรกิารล้างรถ  จำนวน       1  แห่ง 
• ร้านขายปุ๋ยเคมี    จำนวน       1  แห่ง 
• โต๊ะสนุก    จำนวน       1  แห่ง 
• ผลิตน้ำดื่ม   จำนวน     11  แห่ง 
• สถานที่สะสมน้ำมัน  จำนวน     16  แห่ง 

 
6.5 การท่องเท่ียว 

 ตำบลหนองระเวียง มีงานประเพณีที่สำคัญ คือ ประเพณีทำบุญวันเข้าพรรษา ประเพณีสงกรานต์ 
ประเพณีทำบุญเทศน์มหาชาติ งานปริวาสกรรม และงานแข่งเรือประเพณี 7 ฝีพาย ถือเป็นแหล่งเที่ยวที่สำคัญ
แหล่งหนึ่งของตำบลหนองระเวียง 

6.6 การอุตสาหกรรม 
 ตำบลหนองระเวียง  มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพื้นที่ จำนวน  3  แห่ง คือบริษัทอุตสาหกรรม
โคราช  จำกัด บริษัทเอธานอล  จำกัด  บริษัทไบโอก๊าซ  จำกัด จะเห็นได้ว่า ตำบลหนองระเวียงเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเขตพื้นที่อำเภอพิมาย สร้างงาน สร้างรายได้ ให้คนในพื้นที่ตำบลหนองระเวียง 
ตำบลใกล้เคียง รวมถึงในเขตพื้นที่อำเภอพิมายได้อย่างมหาศาล  
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        6.7 การพาณชิย์ และ กลุม่อาชีพ 
ตำบลหนองระเวียง  อำเภอพมิาย จังหวัดนครราชสมีา ได้มีการพาณิชย์และกลุ่มอาชีพดงันี ้
-ศูนย์สาธิตการตลาดตำบลหนองระเวียง  1  แห่ง 
-กองทุนหมู่บ้าน  20  กองทุน 
-กลุ่มออมทรพัย์เพือ่การผลิต  20  กลุ่ม 
-ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 1,2,3,5,7,8,11,12,15,19 
-กลุม่อาชีพทำดอกไม้จันทนบ์้านหนองใหญ่ หมูท่ี่ 1 
-กลุม่อาชีพทอผ้าไหมบ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 5 
-กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟางบ้านหนองระเวียง หมูท่ี่ 6 
-กลุ่มอาชีพทอเสือ่กกยกลาย บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 3 บ้านงิว้ หมู่ที่ 4 
-สินค้า OTOP ตำบลหนองระเวียง คือน้ำอ้อยสด 

 6.8 แรงงาน   
 ผลการสํารวจ ปฐ. ประจำปี 2563   ภาวการณ์ทํางานของประชากรตำบลหนองระเวียงพบวาตำบล
หนองระเวียง มจีํานวนประชากรทีม่ีอายุ 15-60 ปเต็ม มีอาชีพและมีรายได้ จํานวน 6,222 คน สําหรับผทูี่มีอายุ 
มากกว่า 60 เต็มข้ึนไป มีอาชีพและมรีายได้ จำนวน 1,499  คน  

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 7.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชนในพื้นทีส่่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ  99.89 %  นับถือศาสนาครสิต์ ร้อยละ 0.16 

 
 

ประเภทวัด /สำนักสงฆ์ ที่ตั้ง พื้นที่บริการ 
พิกัดตำแหน่ง 

1.วัดหนองขาม หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 1,2,15,16 15.106255 , 102.430075 
2.วัดบ้านเพชร หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 12,14 15.117423 , 102.403597 
3.วัดดอนหวาย หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 3,4,13 15.089649 , 102.428593 
4.วัดหนองระเวียงวนาราม หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 6,16,17,19 15.131854 , 102.462903 
5.วัดบ้านนาสุทธาวาส หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 9 15.111249 , 102.470726 
6.วัดใหม่หนองบัวลอย หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 10 15.086250 , 102.476077 
7.วัดหนองโสน หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 11 15.151230 , 102.454730 
8.วัดชัยสวรรค์ หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 8 15.152322 , 102.445152 
9.วัดสุขาพิริวราราม หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 5 15.135011 , 102.424875 
10.วัดมาบประดู่ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 7 15.115789 , 102.434822 
11.วัดหนองกุฎีงาม หมู่ที่ 20 ประชาชนทั่วไป 15.133783 , 102.444669 
12.สำนักสงฆ์โนนหญ้านาง หมู่ที่ 8 ประชาชนทั่วไป 15.091162 , 102.465645 

รวม 11 วัด 1 สำนัก
สงฆ์ 

 15.106255 , 102.430075 
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7.2 ประเพณีและงานประจำปี  
ด้านประเพณี / วัฒนธรรม / กฎ / ระเบียบ / ค่านิยมและความสัมพันธ์ของชุมชนเป็นลกัษณะของ

พื้นที่หรือหล่อหลอมจากประสบการณ์ของรุ่นสูรุ่่นเป็นสำนึกร่วมของคนในชุมชนที่สร้างขึ้นมาเพื่อกำกับดูแล
ชุมชนให้ดำเนินชีวิตไปตามระบบคุณค่าแนวคิดของชุมชนน้ันๆเป็นกฎของหมู่บ้าน 

ประเพณี / กิจกรรม ห้วงเวลาที่ดำเนินการ 
งานปีใหม ่ มกราคม ของทุกป ี

งานวัด หรืองานประจำป ี ธันวาคม – มกราคม 
สงกรานต์และวันผู้สงูอายุ เมษายน ของทุกป ี

ทำบุญกลางบ้าน พฤษภาคม 
เข้าพรรษา กรกฎาคม 

ประเพณี / กิจกรรม ห้วงเวลาที่ดำเนินการ 
ตักบาตรเทโว ตุลาคม 

งานแข่งเรอืประเพณี 7 ฝีพาย ตุลาคม ของทุกป ี
ออกพรรษา/งานปริวาสกรรม ตุลาคม 

เทศมหาชาติ ตุลาคม – มีนาคม ของทุกป ี
งานทอดกฐิน ตุลาคม / ช่วงออกพรรษา 
ลอยกระทง พฤศจิกายน 

 
7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 

  ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  ใช้ภาษาถ่ินไทยโคราช และมีภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน  ดังนี้ 

ประเภทภูมิปัญญา 
ชื่อ – สกุล และ 

ท่ีอยู่ของเจ้าของภูมิปัญญา 
ความสามารถ 

ด้านสิ่งประดิษฐ ์ นายถวิล  สุขแก้ว  หมู่ที่ 9 
นายประเสริฐ   พวงพิมาย  หมู่ที่ 7 
นางเช่ือง  ร่มเรงิ  หมู่ที่ 3 
นางสาวละเอียด  สนั่นไพร  หมูท่ี่ 4 
นางเหลียว  ถนัดหมอ  หมู่ที่ 12 
นางทิพย์  แม็กพิมาย  หมู่ที่ 16 

-ทำพลุ ทำตะไล 
-สานปลา นก ด้วยใบตาล 
-ทอเสื่อกก 
-ทอเสื่อกก  
-ทอเสื่อกก 
-ทอเสื่อกก 

ด้านสมุนไพร นายถวิล  สุขแก้ว  หมู่ที่ 9 -นำสมุนไพรพื้นบ้านมารกัษาโรค 
ด้านผู้อนุรกัษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

นางสำรวย  ทองคำ หมูท่ี่ 3 
นายศรนรินทร์  ศรีเพชร หมู่ที่  6 
นายคำผาย  สุวรรณวิจิตร  หมูท่ี่ 5 
นางแตง  ชัยสิทธ์ิ  หมู่ที่ 5 
 

-ขับร้อง/แสดงลเิก  
-ขับร้อง/แสดงลเิก  
-ขับรอ้ง/แสดง หมอลำ 
-ขับรอ้ง/แสดง หมอลำ 
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ประเภทภูมิปัญญา 
ชื่อ – สกุล และ 

ท่ีอยู่ของเจ้าของภูมิปัญญา 
ความสามารถ 

ด้านผู้อนุรกัษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

นายชูศักดิ์  แสนเลิศ หมู่ที่ 5 
นางบุปผา  กลางนอก  หมู่ที่ 5 
นางเจียม  ปินะกะเส  หมูท่ี่ 5 
นางบุญมี  แพงโธสง  หมูท่ี่ 5 
นางโพธ์ิ  ชินหัวดง   หมู่ที่ 5 
นางหวัน  คำจันทร์วงค์   หมู่ที่ 5 
นางทวน  ศิรินอก   หมู่ที่ 5 
นายประเสริฐ  วังสงคราม 15 หมู่ที่ 5 
นายจำนงค์  แผนกลาง  หมู่ที่ 9 
นางบัวชุม  สนทองหลาง  หมู่ที่ 15 
นางยอด  ปฐพี  หมู่ที่  16 
นายหวอย  สมดี   หมู่ที่ 19 

-ขับรอ้ง/แสดง หมอลำ 
-ขับรอ้ง/แสดง หมอลำ 
-ขับรอ้ง/แสดง หมอลำ 
-ขับรอ้ง/แสดง หมอลำ 
-ขับรอ้ง/แสดง หมอลำ 
-ทำบายศร ี
-ทำบายศร ี
-ทำบายศร ี
-เป่าแคน 
-ขับร้อง/แสดงเพลงโคราช 
-ทำน้ำอ้อยก้อน 
-ขับร้อง/แสดงเพลงโคราช 
-ดนตรีไทย วงมโหรี ระนาด 

ด้านทำขนมไทย นางสวิง   เสือทะเล  หมู่ที่ 2 
นางเหลือ  หนพิมาย  หมูท่ี่ 2 
นางสำรวย  ชมภู่  หมู่ที่ 6 
นางสุทิน  ป่าขมิ้น  หมู่ที่ 6 
นางอุไร  แก้วสุข  หมู่ที่ 9 
นางประกอบ  ศรีเพชร  หมู่ที่ 10 
นางอรวรรณ  รุมงเูหลือม  หมูท่ี่ 16 
นางมณี  เป็นซอ  หมูท่ี่ 20 

-ขนมฝักบัว,ขนมครก 
-ขนมไทย 
-ขนมไทยห่อใบตอง 
-น้ำอ้อยสด น้ำสมุนไพร 
-ขนมไทยห่อใบตอง 
-ขนมไทยห่อใบตอง 
-ขนมฝักบัว 
-ขนมไทยห่อใบตอง 
 

ด้านงานฝีมือด้านจัก
สาน 

นายโต  เซียงคำ  หมู่ที่ 3 
นายสี  ชินหัวดง  หมู่ที่ 5 
นายพล  สุขบุญ 68 หมู่ที่ 9 
นายสมหมาย  รู้งาน  หมู่ที่ 9 
นายเอี่ยม  โกรพมิาย 
นายเสริม  กลึงโพธ์ิ 

-ทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ ่
-ทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ ่
-ทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ ่
-ถักแห 
-ทำไม้กวาดทางมะพร้าว 
-ทำไม้กวาดทางมะพร้าว 
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ประเภทภูมิปัญญา ชื่อ – สกุล และ 
ท่ีอยู่ของเจ้าของภูมิปัญญา 

ความสามารถ 

ด้านการเกษตร นายมิ่ง  รักษาไพร หมูท่ี่ 1 
นายบุญยิ่ง  เฮฮา  หมูท่ี่ 2 
นางละมลุ  โผนพมิาย  หมู่ที่ 2 
นายสุชาติ  เฮฮา  หมูท่ี่ 4 
นายสุวรรณ  ชะนะทะเล  หมู่ที่ 3 
นายอ้าย  เกลี้ยงกรแก้ว  หมู่ที่ 5 
นายคำผาย  สุวรรณวิจิตร  หมูท่ี่ 5 
นายประเสริฐ  ป่าขมิ้น  หมู่ที่ 6 
นายณรงค์  จันทรห์อม  หมูท่ี่ 6 
นายอุทัย  พรมพุทธา  หมู่ที่ 7 
นางสมปอง  วาจาสัตย์  หมูท่ี่ 9 
นายหิรัญ  เนื้อนา  หมูท่ี่ 10 
นางสาลี  บญุแจ่ม  หมูท่ี่ 10 
นายเล็ก  บานโพธ์ิ  หมู่ที่ 10 
นางสมอน  ย่างกลาง  หมูท่ี่ 12 
นายอรุณชัย  เต็มส้ม  หมู่ที่ 15 
นายแสง  จูงกลาง  หมูท่ี่ 15 
นายอภิวัตน์  ชนะชัย  หมู่ที่ 16 
นางสุทิน  หนีกระโทก  หมู่ที่ 16 
นายสุวิชัย  ศักดิ์เพชร  หมู่ที่ 16 
นางสกลุรัตน์  เครือ่งไชย หมู่ที่ 16 
นายอนันต์  เทวิน หมู่ที่ 16 
นางนิยม  พรไธสง  หมู่ที่ 17 
นายชุมพล  จันที  หมู่ที่ 20 

-เกษตรผสมผสานเศรษฐกจิพอเพียง 
-เกษตรผสมผสานเศรษฐกจิพอเพียง 
-โคกหนองนาโมเดล 
-เกษตรผสมผสานเศรษฐกจิพอเพียง 
-เกษตรผสมผสานเศรษฐกจิพอเพียง 
-เกษตรผสมผสานเศรษฐกจิพอเพียง 
-เกษตรผสมผสานเศรษฐกจิพอเพียง 
-เกษตรผสมผสานเศรษฐกจิพอเพียง 
-เกษตรผสมผสานเศรษฐกจิพอเพียง 
-เกษตรผสมผสานเศรษฐกจิพอเพียง 
-โคกหนองนาโมเดล 
-เกษตรผสมผสานเศรษฐกจิพอเพียง 
-เกษตรผสมผสานเศรษฐกจิพอเพียง 
-เกษตรผสมผสานเศรษฐกจิพอเพียง 
-เกษตรผสมผสานเศรษฐกจิพอเพียง 
-เกษตรผสมผสานเศรษฐกจิพอเพียง 
-เกษตรผสมผสานเศรษฐกจิพอเพียง 
-เกษตรผสมผสานเศรษฐกจิพอเพียง 
-เกษตรผสมผสานเศรษฐกจิพอเพียง 
-เกษตรผสมผสานเศรษฐกจิพอเพียง 
-เกษตรผสมผสานเศรษฐกจิพอเพียง 
-เกษตรผสมผสานเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้านการจัดดิน นายสุด  ประเสริฐการ  หมูท่ี่ 12 -การบรหิารจัดการดิน  ปรับปรงุดิน  
เพื่อทำการเกษตร 

ด้านผู้มีความรู้พิธีกรรม
ทางศาสนา 

นายฐปพงษ์  พิมพ์พัชระบุญ  หมู่ที่ 3 
นายสิงคาร  แสงโชติ  หมู่ที่ 5 
นายต่ิง  ท้าวกลาง หมู่ที่ 6 
นายพบ  แพทย์กลาง  หมู่ที่  7 
นายพวง  แตรพิมาย    หมู่ที่ 9 
นายสุด  ประเสริฐการ  หมูท่ี่ 12 
นายเอี่ยม  โกรพมิาย หมู่ที่ 11 
นายเฉลิม  บุญเครือบ  หมู่ที่ 15 

-มรรคทายก 
-มรรคทายก 
-มรรคทายก 
-มรรคทายก 
-มรรคนายก/เรียกขวัญนาค 
-มรรคทายก 
-มรรคทายก 
-มรรคทายก 
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7.4   สินค้าพ้ืนเมือง และของท่ีระลึก 
ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จงัหวัดนครราชสีมา  มีสินค้าพื้นเมือง เป็นข้าว โดยมีการแปรรูปข้าว   
 

ชื่อผลิตภัณฑ์ / 
สินค้า 

แหล่งวัตถุดิบ วิธีการผลิต ตลาด 

เห็ดฟาง บ้านหนองระเวียง หมูท่ี่ 6 
บ้านมาบประดู่ หมู่ที่ 7 
บ้านโนนหญ้านาง หมูท่ี่ 8 
บ้านก้าวพัฒนา หมูท่ี่ 16 
บ้านใหม่ทพิย์ประชาหมูท่ี่ 19 

เพาะเห็ดฟางใน
โรงเรือนแบบ 

อบไอน้ำ 

ภายในประเทศ 

ผักสวนครัว นายสุวิชัย  ศักดิ์เพชร หมู่ที่ 16 
นางสกลุรัตน์เครื่องไชย หมู่ที่ 16 

ปลูกผักสวนครัว ภายในประเทศ 

น้ำอ้อยสด บ้านหนองระเวียง หมูท่ี่ 6 

 
ปลูกอ้อยพันธ์ุอู่ทอง 

เพื่อบบีน้ำขาย 
ภายในประเทศ 

เสื่อกก  บ้านดอนหวาย หมูท่ี่ 3 

บ้านงิ้ว   หมู่ที่ 4 

ตัดกก มาเหลาตาก
ให้แห้ง แล้วนำมา
ทอเสื่อ 

ภายในประเทศ 

ผ้าไหม บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 5 

บ้านโนนหญ้านาง หมูท่ี่ 8 

เลี้ยงไหม เพื่อนำเส้น
ไหมมาถักทอ 

ภายในประเทศ 

ตะกร้าเชือกฟาง บ้านมาบประดู่ หมู่ที่ 7 ถักตะกร้าด้วยเชือก
ฟาง 

ภายในประเทศ 

198.  ทรัพยากรธรรมชาต ิ

8.1 น้ำ 
ตำบลหนองระเวียง  มีแหล่งน้ำที่สำคัญ  เช่น  แม่น้ำลำจักราช    แม่น้ำลำฉมวก     

  -แม่น้ำลำฉมวกเป็นแหลง่น้ำที่ได้รบัน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำฉมวกเป็นแหล่งน้ำที่ใช้เป็นแนวเขต
ระหว่างตำบลหนองระเวียง และตำบลนิคมสร้างตนเอง เกษตรกรได้รบัประโยชน์ในการทำนา ปลูกออ้ย ปลูก
พืชฤดูแล้ง  หมู่บ้านที่ได้รบัประโยชน์โดยตรง ได้แก่ บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 8 บ้านมาบประดู่ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่
ทิพย์ประชา หมู่ที่ 19 บ้านหนองกุฎีงาม หมู่ที่ 17 บ้านนาตาหิน หมูท่ี่ 9  บ้านทรัพย์โพธ์ิงาม หมู่ที่ 20 และบ้าน
โนนสะเดาหมูท่ี่ 10 

 - แม่น้ำลำจักราชเป็นแหล่งน้ำที่ไหลมาจากอำเภอจักราช เป็นแหล่งน้ำที่ใช้เป็นแนวเขต
ระหว่างตำบลหนองระเวียง  ตำบลหนองพลวง  ตำบลจักราช บางส่วน  และตำบลธารละหลอด เกษตรกร
ได้รับประโยชน์ในการทำนา ปลูกอ้อย ปลูกพืชฤดูแล้ง  หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์โดยตรง ได้แก่ บ้านดอนประดู่ 
หมู่ที่ 13 บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 3 บ้านงิ้ว หมู่ที่ 4 บ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 และบ้านโสนสะเดา หมู่ที่ 10 

8.2 ป่าไม ้
ตำบลหนองระเวียง อำเภอพมิาย จังหวัดนครราชสมีา มีพืน้ที่ที่เป็นป่าลักษณะเสื่อมโทรม ป่าไม้

พุ่มขนาดเลก็  ใช้เป็นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์และเป็นแหลง่อาหารป่า 
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8.3 ภูเขา 
ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จงัหวัดนครราชสีมา ไม่มพีื้นที่ที่เป็นภูเขา   

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
มีแหลง่น้ำธรรมชาติ  ที่สำคัญ  2  แห่ง  ได้แก่  ลำน้ำจักราช และลำน้ำฉมวก เป็น 

แหล่งน้ำที่สำคัญของตำบลหนองระเวียง  แต่ยังมีบางช่วงตืน้เขิน 
      มีพื้นที่ป่าเป็นป่าลกัษณะป่าไม้เบญจพรรณ  มีลักษณะป่าเสือ่มโทรม  ใหเ้ป็นทำเลเลี้ยงสัตว์และ
เป็นแหล่งอาหารป่า  มีพื้นที่ป่าประมาณ  900  ไร่  ได้แก่ป่าสาธารณะหนองขาม  ป่าช้าบ้านงิ้ว  ป่าชุมชนบ้าน
หนองบัวคำ  ป่าช้าบ้านหนองโสน  ป่าวัดหนองระเวียง  ป่าสาธารณะหนองขามป้อมบ้านโนนหญ้านาง  ป่าดอน
หัวแหลมบ้านหนองโสน  ป่าช้าบ้านเพชร  ป่าหนองเรือบ้านดอนประดู่  ป่าช้าหนองกุฎีงาม  เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา   

1. ความสมัพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)   
 วิสัยทัศน์ประเทศไทย  2580 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 1.ความมั่นคง  
     1.1 มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี ่ยนแปลงทั ้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ มีความมั่นคงในทุกมิติ  ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 
   1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 
  1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี  ประชาชนมีความมั ่นคงในชีวิ ต มีงานและ
รายได้ที่มั่นคง  มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.ความมั่งคั่ง  
  2.1 ประเทศมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายไดสู้ง 
ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม 
  2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็น
จุดสำคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 
  2.3 มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื ่อง อาทิ ทุนมนุษย์  ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน และทุนอื่น ๆ 
 3. ความยั่งยืน  
  3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
  3.2 มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก 
  3.3 คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม  
 “ประเทศชาต ิม ั ่นคง  ประชาชนม ีความส ุขเศรษฐก ิจพ ัฒนาอย ่างต ่อเน ื ่อง  ส ังคมเป ็นธรรม  ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุก
ช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ดา้นความมั่นคง 
 เพื่อบริหารจัดสภาวะแวดล้อมของประเทศไทยมีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย ใน
ทุกระดับ และทุกมิติ 
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เป้าหมาย 20 ปี 
 เป่าหมายที่ 1 ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข 
 เป้าหมายที่ 2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 เป้าหมายที่ 3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชนมีความพร้อมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
 เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ช่ืนชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ 
 เป้าหมายที่ 5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
 1. ความสุขของประชากรชาวไทย 
 2. ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
 3. ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
 4. บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของประเทศไทยในประชาชนระหว่างประเทศ 
 5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  5 ประเด็นหลัก 
 1.การรกัษาความสงบภายในประเทศ 
  1.1 พัฒนาและเสริมสร้างคนในทกุภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่อง
ความมั่นคง และมสี่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
  1.2 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
  1.3 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่มเีสถียรภาพและมีธรรมาภิบาลเห็นแกป่ระโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
  1.4 พัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปญัหาความ
มั่นคงที่สำคัญ 
 2.ป้องกันและแก้ไขปญัหาทีม่ีผลกระทบต่อความมั่นคง 
  2.1 แก้ไขปัญหาความมั่นคงในปจัจบุัน 
  2.2 ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปญัหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ 
  2.3 สร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  2.4 รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมทั้งทางบกและ
ทางทะเล 
 3. พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
  3.1 พัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2 พัฒนาและผนึกกำลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทัง้ ภาครัฐ
และภาคประชาชน ให้พรอ้มปอ้งกันและรกัษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิตทิุก
รูปแบบและทุกระดับ 
  3.3 พัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบรหิารจัดการภัยคุกคามให้มปีระสิทธิภาพ 
 4.บูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและทีม่ิใช่
ภาครัฐ 
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  4.1 เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
  4.2 เสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
  4.3 ร่วมมือทางการพฒันากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลกรวมถึงองค์กรภาครัฐและทีม่ิใช่
ภาครัฐ 
 ๕.พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบบรูณากร 
  5.1 พัฒนากลไกให้พร้อมสำหรบัการติดตาม เฝ้าระวัง แจง้เตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงองค์รวมอย่างเป็นรปูธรรม 
  5.2 บริหารจัดการความมั่นคงใหเ้อื้ออำนวยต่อการพฒันาประเทศในมิติอื่น ๆ 
  5.3 พัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยทุธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
 เน้นการยกระดบัศักยภาพในหลากหลายมิติ ควบคู่กับการขยายโอกาสในประเทศไทยในเวทีโลก 
ป้าหมาย 20 ป ี
 เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พฒันาแล้ว เศรษฐกิจเตบิโตอย่างมีเสถียรภาพและยังยืน 
 เป้าหมายที่ 2 ประทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสงูข้ึน 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
 1.รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 
 2.ผลิตภาพการผลิตของประเทศทั้งในปจัจัยการผลิตและแรงงาน 
 3. การลงทุนเพือ่การวิจัยและพฒันา 
 4.ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 
 1.การเกษตรสร้างมูลค่า 
  1.1 เกษตรอัตลกัษณ์พื้นถ่ิน  ส่งเสริมการนำอัตลักษณ์พื้นถ่ินและภูมิปญัญาท้องถ่ินของไทย
มาเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร 
  1.2 เกษตรปลอดภัย  ให้ความรู้ สนับสนุนกลไกตลาด เปลี่ยนผ่านเกษตรอินทรีย์ 
  1.3 เกษตรชีวภาพ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม ฐานทรัพยากรชีวภาพ 
  1.4 เกษตรแปรรูป เพิ่มมลูค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรพรีเมียม 
  1.5 เกษตรอัจฉริยะ  นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 
 2.อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
  2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ 
  2.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
  2.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจทิัล ข้อมลู และปัญญาประดษิฐ์ 
  2.4 อุตสาหกรรมและบริการขนสง่และโลจิสตกิส์ 
  2.5 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
 3.สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
  3.1 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
  3.2 ท่องเที่ยวเชิงธุรกจิ 
  3.3 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
  3.4 ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ 
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  3.5 ท่องเที่ยวเช่ือมโยงภูมิภาค 
 4.โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
  4.1 การเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 
  4.2 การสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
  4.3 การเพิ่มพื้นที่และเมอืงเศรษฐกจิ 
  4.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยสีมัยใหม่ 
  4.5 การรักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
 5.พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานผูป้ระกอบการยุคใหม่ 
  5.1 การสร้างผูป้ระกอบการอจัฉริยะ 
  5.2 การสร้างโอกาสเข้าถึงบรกิารทางการเงิน 
  5.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
  5.4 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
  5.5 การปรบับทบาทและโอกาสการเข้าถึงบรกิารภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 คนไทยในอนาคตมีความพร้อมทัง้กายใจ สติปัญญา มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และมีคุณธรรม 

เป้าหมาย 20 ป ี
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีในศตวรรษที่ 21  
 เป้าหมายที่ 2 คนไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้และสนับสนุนตอ่การพฒันาคนตลอดช่วงชีวิต 

ตัวชี้วัดค่าเปา้หมาย 
 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3 .การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  7 ประเด็นหลัก 
 1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  1.1 การปลกูฝงัค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
  1.2 การบูรณาการเรื่อความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
  1.3 การสร้างความเข้มแข็ง ในสถานบันทางศาสนา 
  1.4 การปลกูฝงัค่านิยมและวัฒนธรรมที่พงึประสงค์จากภาคธุรกิจ 
  1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 
  1.7 การส่งเสริม ให้คนไทยมจีิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

 2. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  2.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมใหแ้ก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ 
  2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนที่สอดรับกับ
ศตวรรษที่ 21 
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  2.3 ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคลอ้งกบัความ
ต้องการของตลาด 
  2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผูสู้งอายุเป็นพลงัในการขับเคลื่อนประเทศ 

 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท้ี่ตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  3.1 การปรบัเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอือ้ต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 
  3.2 การเปลี่ยนแปลงโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม ่
  3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
  3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.5 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่ง
ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
  3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้อิจิทลัแพลตฟอรม์ 
  3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดบันานาชาติ 

 4. ตระหนักถึงพหปุัญญาของมนุษย์ทีห่ลากหลาย 
  4.1 การพัฒนาปละส่งเสริมพหุปญัญาผ่านครอบครัว ระบบการศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้ง
สื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
  4.2 การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนบัสนุน ทีเ่หมาะสำหรบัผู้
มีความสามารถพเิศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
  4.3 การดึงดูดกลุม่ผูเ้ช่ียวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้าง
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหก้ับประเทศ 

 5. ส่งเสรมิให้คนไทยมสีุขภาวะที่ด ี
  5.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
  5.2 การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
  5.3 การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการมสีุขภาวะที่ดี 
  5.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
  5.5 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ 

 6. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อตอ่การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  6.1 การสร้างความอยู่ดีมสีุขของครอบครัวไทย 
  6.2 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ครอบครัวและชุมชนในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
  6.3 การปลกูฝงัและพัฒนาทกัษะนอกห้องเรียน 
  6.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมลูเพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ 

 7. เสรมิสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสงัคมและพัฒนาประเทศ 
  7.1 การส่งเสริมการออกกำลงักาย และกีฬาช้ันพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
  7.2 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกจิกรรมออกกำลงักาย กีฬาและนันทนาการ 
  7.3 การส่งเสริมกีฬาเพื่อพฒันาสูร่ะดบัอาชีพ 
  7.4 การพฒันาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรบัการเตบิโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกจิและ
สังคม เพือ่โอกาสใหทุ้กภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

เป้าหมาย 20 ป ี

 เป้าหมายที่ 1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 

 เป้าหมายที่ 2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกจิและสงัคมเพื่อโอกาสใหทุ้กภาคส่วนเข้าเป็น
กำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดบัเพื่อความสมานฉันท์ 

 เป้าหมายที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย  
 1.ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
 2. ความก้าวหน้าของการพฒันากำลงัคน 
 3.ความก้าวหน้าในการพฒันาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกิจ สงัคม และ
เทคโนโลย ี  
 4.คุณภาพชีวิตของประชากรสงูอายุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก 
 1. การลดความเหลือ่มล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทกุมิติ 
  1.1 ปรับโครงสร้างเศรษฐกจิฐานราก 
  1.2 ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
  1.3 กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
  1.4 เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝมีือที่มีคุณภาพและความริเริ่ม 
สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทำงาน 
  1.5 สร้างหลักประกันทางสงัคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกบัคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและ
ทุกกลุม่ 
  1.6 ลงทุนทางสงัคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
  1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเช้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 
 2. การกระจายศูนย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกจิ สังคมและเทคโนโลยี 
  2.1 พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค 
  2.2 กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของแตล่ะกลุ่มจงัหวัดในมิติตางๆ 
  2.3 จัดระบบเมืองทีเ่อื้อต่อการสร้างชีวิตและสงัคมที่มีคุณภาพและปลอดภัยใหส้ามารถ
ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโนม้ของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
  2.4 ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและ
กลไกการบริหารงานในระดับภาคกลุม่จงัหวัด 
  2.5 สนับสนุนการพฒันาพื้นทีบ่นฐานข้อมลูความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  2.6 การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที ่
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 3. การเสริมสร้างพลังทางสงัคม 
  3.1 สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนบัสนุนการรวมตัวและ
ดึงพลงัของภาคส่วนต่าง ๆ 
  3.2 การรองรับสังคมสงูวัยอย่างมีคุณภาพ 
  3.3 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและ
ภาคประชาชน 
  3.4 ส่งเสรมิความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สงัคม 
  3.5 สนับสนุนการพฒันาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
  3.6 สนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดจิิทัล 

4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
  4.1 ส่งเสรมิการปรบัพฤติกรรมในระดับครัวเรอืน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผน
ชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
  4.2 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง 
  4.3 สร้างการมสี่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
  4.4 สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กบัชุมชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การสรา้งการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 คำนึงถึงความยั่งยืนบนฐานของทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมเกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยนื 

เป้าหมาย 20 ป ี
 เป้าหมายที่ 1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ 
อย่างยั่งยืน มสีมดุล 
 เป้าหมายที่ 2 ฟื้นฟูและสร้างใหมฐ่านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกจิของประเทศ 
 เป้าหมายที่ 3 ใช้ประโยชน์และการสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้
สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
 เป้าหมายที่ 4 ยกระดบักระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรมบนหลักของการมสี่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
 เป้าหมายที่ 5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเรจ็ทีเ่ปน็รูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

 1. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

 2.สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู 

 3.พื้นที่สเีขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 4.ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกจิฐานชีภาพ 

 5.ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
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ประเด็นยุทศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ประเด็นหลัก 

 1.สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสงัคมเศรษฐกิจสเีขียว 

  1.1 เพิ่มมลูค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

  1.2 อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินกำเนิด 

  1.3 อนุรกัษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 

  1.4 รักษาและเพิม่พื้นทีส่ีเขียวทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

  1.5 ส่งเสรมิการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

 2. สร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

  2.1 เพิ่มมลูค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 

  2.2 ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งทัง้ระบบ 

  2.3 ฟื้นฟูหาดที่เป็นแหล่งทอ่งเที่ยว ชายฝั่งทะเลไดร้ับการปอ้งกันและแก้ไขทั้งระบบ และมี
นโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบรูณาการอย่างเป็นองค์รวม 

  2.4 พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกจิกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

 3. สร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยืนบนสังคมเศรษฐกิจทีเ่ป็นมิตรตอ่สภาพภูมิภาค 

  3.1 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

  3.2 มีการปรับตัวเพือ่ลดความสญูเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบทีเ่กี่ยวข้อง 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  3.3 มุ่งเป้าสู่การลงทุนทีเ่ป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของ
ภาครัฐและเอกชน 

  3.4 พัฒนาและสร้างระบบรับมอืปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ 

 4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เตบิโต
อย่างต่อเนื่อง 

  4.1 จัดทำแผนผงัภูมินิเวศเพือ่การพัฒนา เมอืง ชนบท  พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
รวมถึงพื้นทีอ่นุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ 

  4.2 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการ
ตามแผนผงัภูมิเวศ อย่างยั่งยืน 

  4.3 จัดการมลพิษที่มผีลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม และสารเคมใีนภาคเกษตร ทั้งระบบ ใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 
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  4.4  สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน 

  4.5 พัฒนาเครือข่ายองค์กรพฒันาเมืองและชุมชน รวมทัง้กลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 

  4.6 ส่งเสรมิระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอ้ม และยกระดับความสามารถในการ
ป้องกันโรคอบุัติใหม่และอบุัติซ้ำ 

 5.พัฒนาความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

  5.1 พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุม่น้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมัน่คงด้านน้ำของประเทศ 

  5.2 เพิ่มผลิตภาพของน้ำทัง้ระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
การใช้น้ำให้ทัดเทียมกบัระดับสากล 

  5.3 พัฒนาความมั่นคงพลงังานของประเทศ และสง่เสรมิการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

  5.4 เพิ่มประสทิธิภาพการใช้พลงังานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 

  5.5 พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปรมิาณ 
คุณภาพราคาและการเข้าถึงอาหาร 

 6. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 

  6.1 ส่งเสรมิคุณลักษณะและพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
คนไทย 

  6.2 พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งสิง่แวดล้อม 

  6.3 จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพือ่จัดประเด็นร่วม ด้านการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

  6.4 พัฒนาและดำเนินโครงการ ที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพือ่กำหนดประเทศ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมสี่วนร่วม ด้านการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีส่ำคัญ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”  

เป้าหมาย  20 ป ี
 เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชนส์่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปรง่ใส 
 เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวใหท้ันตอ่การเปลี่ยนแปลง 
 เป้าหมายที่ 3 ภาครัฐมีความโปรง่ใส ปลอดการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
 เป้าหมายที่ 4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
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ตัวชี้วัดเป้าหมาย  
 1.ระดับความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
 2.ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
 3.ระดับความโปรง่ใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
 4.ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 
 1.ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
  1.2 ภาครัฐมีความเช่ือมโยงในการใหบ้ริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจทิัลมา
ประยุกต์ใช้ 
 2.ภาคบริหารงานแบบบรูณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการพฒันาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจและทุกพื้นที่ 
  2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลือ่นการพฒันาประเทศ 
  2.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยทุธศาสตร์ชาติ 
  2.3 ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลเุป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
 3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกบัภารกจิ เปิดกว้าง ส่งเสริมให้ประชาชนและทกุภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพฒันาประเทศ 
  3.1 ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
  3.2 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
  3.3 ส่งเสรมิการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถ่ินให้แกอ่งค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่มสีมรรถนะสูง ตั้งอยูบ่นหลักธรรมาภิบาล 
 4. ภาครัฐมีความทันสมัย 
  4.1 องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกบั บรบิทการพฒันาประเทศ 
  4.2 พัฒนาแหละปรบัระบบวิธีการปฏิบัตริาชการให้ทันสมัย 
 5.บุคลการภาครัฐเป็นตนดีและเก่งยึดหลักคุณธรรม มจีิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมือ
อาชีพ 
  5.1 ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
  5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
 6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทจุริต 
  6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สจุริต 
  6.3 การปรบัปรามการทจุริตประพฤติมิชอบมปีระสิทธิภาพมีความเด็กขาด เป็นธรรมและ
ตรวจสอบได ้
  6.4 การบรหิารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทจุริตอย่างเป็นระบบแบบบรูณาการ 
 7.กฎหมายมีความสอดคล้อง เหมาะสมกับบรบิทต่างๆ และมีเท่าทีจ่ำเป็น 
  7.1 ภาครัฐให้มีกฎหมายทีส่อดคล้องและเหมาะสมกับบรบิทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
  7.2 มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น 
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  7.3 การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสทิธิภาพ เท่าเทียม มกีารเสรมิสร้างประสิทธิภาพการใช้
กฎหมาย  
 8. กระบวนการยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
  8.1 บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทีพ่ึ่งได้รบัการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
  8.2 ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกรว่มกันในทุกขั้นตอน ของการ
ค้นหาความจรงิ 
  8.3 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทัง้ทางแพง่ อาญาและปกครองมเีป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน 
  8.4 ส่งเสรมิระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรม 
  8.5 พัฒนามาตรการอื่นแทนทาทางอาญา 
 
  
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยึดหลักการ 
  “ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  

 2.1 ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีสำคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
มีท้ังหมด  20 ประเด็นหลัก ดังนี้  
  1. การพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อยกระดับศักยภาพ
ของประเทศ 
  2. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  3. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย 
มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ 
  4. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ 
  5. การปรับโครงสรา้งการผลิตและการสรา้งโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า 
  6. การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่ 
  7. การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ต่อยอดไปสู่ฐาน
การผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู่กับการวางรากฐานเพื่อสร้างและ
พัฒนาภาคการผลิตและบริการสำหรับอนาคต 
  8. การส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ 
  9. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้
เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต 
  10. การสร้างความเช่ือมโยงระกว่างภาคการผลิต 
  11. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ
เพื่อสังคม 
  12. การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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  13. การฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศ 
  14. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 
  15. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อขยายขีดความสามารถ
และพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม 
  16.การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
  17.การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
  18.การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
  19.การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและให้สามารถแข่งขันได้ 
  20.การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ 
 2.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
 วัตถุประสงค์ 
 1.มีจริยธรรม ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2.มีความมั่นคง ทางเศรษฐกิจและสังคม 
 3.เศรษฐกิจ เข้มแข็ง แข่งขันได้ และมีความยั่งยืน 
 4.รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 5.การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และทำงานเชิงบูรณาการ 
 6.กระจายความเจริญไปสู่ภาค 

7.ผลักดันให้มีความเช่ือมโยงกับประเทศต่าง ๆ 
เป้าหมาย  
1.คนไทยมีคุณลักษณะ ที่มีวินัย มีทัศนคติที่ดีต่อสังคม 
2.ความเหลื่อมล้ำ ทางด้านรายได้ และความยากจนลดลง 
3.ระบบเศรษฐกิจ มีความเข้มแข็ง และแข่งขันได้ 
4.เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.มีความมั่นคง ในเอกราชและอธิปไตย สามัคคีและเพิ่มความเช่ือมั่นของประเทศ 
6.มีระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีส่วนร่วมจาก

ประชาชน 
2.3 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

แนวทางการพัฒนา 
1.1 คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ 
1.2 พัฒนาศักยภาพคน 
1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
1.5 เพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการสุขภาพ 
1.6 พัฒนาระบบการดูแลสังคมสูงวัย 
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1.7 สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ 
2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 
 2.1 เพิ่มโอกาสให้กลับกลุ่มเป้าหมาย 
 2.2 กระจายบริการภาครัฐให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 2.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
 3.1 บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
 3.2 พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
 4.1 ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
 4.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
 4.3 การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4.4 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 4.5 ลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
 4.6 แก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.7 พัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพฒันาประเทศสู่ความมั่งค่ัง          
และยั่งยืน  
 แนวทางการพัฒนา 
 5.1 รักษาความมั่นคงภายใน 
 5.2 เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศด้านความมั่นคง 
 5.3 ส่งเสรมิความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง 
 5.4 รักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
 5.5 บริหารจัดการความมั่นคง เพือ่การพัฒนา 
๖ .ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการในภาครัฐ การปอ้งกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล       
ในสังคมไทย  
 แนวทางการพัฒนา 
 6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน 
 6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ 
 6.3 เพิ่มประสทิธิภาพการบริการสาธารณะได้มาตรฐานสากล 
 6.4 เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการให้แก่ อปท. 
 6.5 ป้องกันปราบปรามการทุจริต 
 6.6 ปฏิรูปกฎหมายให้มีความทันสมัย 
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7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส ์
 แนวทางการพัฒนา 
 7.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 7.2 สนับสนุนการพฒันาระบบขนส่ง 
 7.3 พัฒนาระบบโลจสิติกส ์
 7.4 พัฒนาด้านพลังงาน 
 7.5 พัฒนาเศรษฐกจิดิจทิัล 
 7.6 พัฒนาระบบประปา  
๘.ยุทธศาสตร์การพฒันาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 แนวทางการพัฒนา 
 8.1 สง่เสรมิการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสงัคม 
 8.2 พัฒนาผู้ประกอบการใหเ้ป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
 8.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ  
 แนวทางการพัฒนา 
 9.1 การพฒันาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ 
 9.2 การพัฒนาเมือง 
 9.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
๑๐. ยุทธศาสตร์ความร่วมมอืระหว่างประเทศเพือ่การพัฒนา  
 แนวทางการพัฒนา 
 10.1 ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกบัมิตรประเทศ 
 10.2 พัฒนาความเช่ือมโยงด้านการคมนาคมขนสง่ โลจิสตกิส์ 
 10.3 พัฒนาและสง่เสรมิให้ไทยเป็นรากฐานของการประกอบธุรกิจการบรกิาร 
 10.4 ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
 10.5 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบ้าน 
 10.6 ส่งเสริมความร่วมมือ กบัภูมิภาค 
2.4 แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 
 1. สร้างความรู้ความเข้าใจในทุกภาคส่วน 
 2. สร้างความเช่ือมโยงระหว่างแผนพฒันาฯฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนเฉพาะ
ด้าน และแผนปฏิบัติการ 
 3. สำนักงบประมาณ  สำนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) จัดทำ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมารแบบมีส่วนร่วม 
 4. ผลักดันให้ภาคเอกชนมีส่วนในการพฒันาประเทศ 
 5. สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อตอ่การขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 
 6. เพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ทีชั่ดเจน 
ที่มา:สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 เป้าหมาย ศูนย์กลางเศรษฐกิจขออนุภูมิภาคลุม่แม่น้ำโขง 
 1.บรหิารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพฒันาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
 2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายไดน้้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสงัคม 
 3. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกจิภายใน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้านทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 4.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
 5.ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนสง่ทีเ่ช่ือมโยงพื้นที่เศรษฐกจิหลัก ภาคกลาง และพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 
 6.พัฒนาความร่วมมอืและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกบัประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
โครงการท่ีสำคัญ (Flagship Project) 
 1.โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างบรูณาการเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
 2.โครงการแก้ปญัหาโรคพยาธิใบไม้ตับและระเร็งท่อน้ำดี  
 3.โครงการพฒันาการผลิตข้าวหอมมะลิทุง่กลุาร้องไหสู้่มาตรฐานเกษตร อินทรีย์ 
 4.โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 
 5.โครงการพฒันาท่าอากาศยาน ขอนแก่น สกลนคร และนครพนม 
3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสมีา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
ทบทวน ปี พ.ศ.2564  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารงานกลุ่มจังหวัดแบบบรูณาการ(ก.บ.ก.)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562  โดยสรุป
ประเด็นสำคัญดงันี ้
ตำแหน่งยุทธศาสตร์  ( Strategies Position ) 
 1.เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
 2.เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
 3.เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีช่ือเสียง
 4.เป็นประตูสู่อีสาน และเช่ือมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 
พันธกิจ ( Mission)  
 1.ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
 2.ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
 3.ส่งเสริมการเลี่ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
 4.ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
 6.ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
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 7.ส่งเสริมและพัฒนาการค้างการลงทุน และการค้าชายแดน 
 8.ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม  
เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี   
 จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ.2560 
มีเศรษฐกิจที่สำคัญ 3 ลำดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 23 รองลงมาเป็นภาคเกษตรกรรม มี
สัดส่วนร้อยละ 18 และภาคการค้าร้อยละ 14 มีพื้นที่การเกษตรร้อยละ 68.15 ของพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด 
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ร้อยละ 16.85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพทางการเกษตรที่โดด
เด่น ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย โคเนื้อ โคนม ไก่ แพะ แกะ มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติ นิเวศ อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา มีแหล่งท่องเที่ยวที่ เป็นมรดก
โลก เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหม และในขณะเดียวกันก็มีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค 
และการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ สัดส่วนคนยากจน ร้อยละ 12.9 รายได้เฉลี่ยครัวเรือน/ปี 
250,632 บาท หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน/ปี 200,217.08 บาท มีความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gino coefficient) 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ จึงกำหนดเป้าหมายการพัฒนาในการเป็น 
“ ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเท่ียวอารยธรรมและสังคมเป็นสุข” 
โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้ 
 1.การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงข้ันมาตรฐานอินทรีย์
ในภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ โดยมีการนำนวัตกรรมในพื้นที่มาช่วยให้เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรุน่ใหม่  
(Smart Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
หลักในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 2.พัฒนาการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค  และน้ำเพื่อการเกษตรให้
เพียงพอตลอดปี โดยเพิ่มประสิทธิภาพกักเก็บน้ำอยู่ในพื้นที่ หรือการขยายพื้นที่รับน้ำ การกระจายไปยังพื้นที่ 
 3.ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากขึ้นในพื้นที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบครบ
วงจรในพื้นที่ โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่  12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ที่กำหนดให้กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัด
นครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร 
 4.ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาค เกษตรและ
นอกภาคเกษตร โดยเช่ือมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว 
 5.สร้างมูลค่าเพิ่มในสาขาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์จากระบบ 
Logistic ที่รัฐบาลได้วางรากฐานไว้ให้ การสร้างความเช่ือมั่นในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการ
สร้างการตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด 
 6.การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ดี ข้ึน
หรือสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพื่อให้สืบทอดไปยงัรุ่น
ลูกหลาน และการเพิ่มศักยภาพของเด็ก เพื่อให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต 

ประเด็นการพัฒนา(Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
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แนวทางการพัฒนา 
 1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร 
 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
 1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
 1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
 1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน 
 1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจำหน่าย 
 1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
 1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย 
 2. เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการใหม่มีรายได้จากการจำหน่วยผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มข้ึน 
แนวทางการพัฒนา 
 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
 2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
 2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
 2.4 สร้างความเช่ือมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
 2.5 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว 
 2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
 2.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง 
 2.8 ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน 
 2.9 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
 2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด  
 2.11 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
 2.12 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
 2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีข้ึน 
 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข 

แนวทางการพัฒนา 
 3.1 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
 3.2 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเอง 
 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นสำคัญ 
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 3.5 ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็ง 

3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 

ตำแหน่งยุทธศาสตร์ 

 1. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว Logistics  และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. เป็นศูนย์กลางในการป้องกนัภัยคุกคาม และเสริมสรา้งความมั่นคง เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ 
 5. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ( พ.ศ.2561-2565) 

“ ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค  นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคม
คุณภาพสูง ”  

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา 
1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
2) ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปี (GPP per capita) เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
3) รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 
4) ร้อยละของประชากร ที่อยู่ให้เส้นความจากจนลดลง (%) 
5) ค่าดัชนีความสุขของประชากรในจังหวัดเพิ่มข้ึน 
6) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
1) สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ 
การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
2) ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเช่ือมต่อภูมิภาค 
3) พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
4) เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
6) ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE/  
   Art City/ Safe City ) 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1.ย ุทธศาสตร ์โครงการตามแนวทาง
พระราชดำริ 

1.ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบตามแนวทางพระราชดำริ เช่น 
การบริหารจัดการ “น้ำ”  เตรียมรับมือ “สู้ภัยแล้ง”  
2.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและส่งคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนที่มีค ุณภาพ และมี

สติปัญญารอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
2.ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดีข้ึน 
3.พัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น สาธารณสุข 
สร้างสุขภาพประชาชน “ 3 อ.2ส.” (อาหาร ออกกำลังกาย 
อารมณ์ ไม่สูบบุหรี ่ และไม่ดื ่มสุรา)  สนับสนุนอุปกรณ์ทาง
การแพทย ์
4.ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5.ทำนุบำรุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 1.ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมท่องเที ่ยวและบริการ
ยกระดับมาตรฐานการผลิต และการพัฒนาศักยภาพด้าน
การเกษตร เพิ ่มปริมาณคุณภาพการผลิต ส ่งเสริมเกษตร
ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต เพิ ่มช่องทาง
การตลาด ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและเครือข่ายเกษตรกร 
เร่งรัดสร้างอาชีพเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน 
2.ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ 
3. บริหารจัดการน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดิน สร้าง
โครงข่ายน้ำ เพื่อการเกษตร น้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง  1.พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน วางผังเมืองและสิ ่งอำนวยความ
สะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง 
2.บำรุงรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้รบั
การจัดสรรที่ดีมีคุณภาพ 
3.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย
และส่งเสริมศีลธรรมอันดีงามของประชาชน 
4.ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นๆ ใน
การพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
5.สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา บำรุงสถานที่ สำหรับกีฬาการ
ท่องเที ่ยวและสุขภาพ จัดให้มีสวนสาธารณะ และสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

1.ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่มเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.พัฒนาความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
3.สนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เพื่ออนาคต 
4.ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทำงานอย่าง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
 ซื่อสัตย์สุจริต ยกระดับความโปร่งใสในการบริหารงาน 

5.นำเทคโนโยยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถ่ิน 
6.ปรับปรุงโครงสร้างให้กระชับไม่ซับซ้อน 

 
5.ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

แผนพ ัฒนาเศรษฐกิจ
ฉบับที่ 12 

แผนพัฒนาจังหวัด 

1 . ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ด ้ า น
โครงการตามแนวทาง
พระราชดำริ 

5 .ด ้ านการสร ้ างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.การเติบโตที ่เป็นมิตร
ก ับส ิ ่ งแวดล ้อมอย ่าง
ยั่งยืน 
 

5ยกระดับบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุล 
และยั่งยืน 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.ด ้านการพ ัฒนาและ
เสร ิ มสร ้ า งศ ั กยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
4.ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 

1.การเสร ิมสร ้างและ
พัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
2.การสร ้างความเป็น
ธ ร ร ม แ ล ะ ล ด ค ว า ม
เหลื่อมล้ำในสังคม 

4.เสริมสร้างความมั่นคง
ในการพ ัฒนาคนและ
ชุมชนอย ่างม ีค ุณภาพ
ต า ม ห ล ั ก ป ร ั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
เศรษฐกิจ 

2 . ด ้ า น ก า ร ส ร ้ า ง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
5 .ด ้ านการสร ้ างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.การเติบโตที ่เป็นมิตร
กับสิ ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
9.การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

2.ยกระดับการท่องเที่ยว
ที ่หลากหลายเชื ่อมต่อ
ภาคและภูมิภาค 
3.พัฒนานวัตกรรมการ
ผลิต การแปรรูปสินค้า
และเกษตรปลอดภัยและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
5.ยกระดับบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดสมดุล
และยั่งยืน 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเมือง 

2 . ด ้ า น ก า ร ส ร ้ า ง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
3.ด ้านการพ ัฒนาและ
เสร ิ มสร ้ า งศ ั กยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
5 .ด ้ านการสร ้ างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต 

4.การเติบโตที ่เป็นมิตร
กับสิ ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
7.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ 
โลจิสติกส์ 
9.การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

1.เสริมสร้างระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
เช่ือมโยงต่อโครงข่าย
คมนาคมแห่งอนาคต 
และเพิม่ขีดความ 
สามารถการค้าการลงทุน
และเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

แผนพ ัฒนาเศรษฐกิจ
ฉบับที่ 12 

แผนพัฒนาจังหวัด 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเมือง (ต่อ) 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  5ยกระดับบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุล 
และยั่งยืน 
6.ยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐรองรับการ
พัฒนาเมืองและสังคม
คุณภาพ 

5.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ 

1.ด้านความมั่นคง 
6.ด ้านการปร ับสมดุล
และพ ัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

6.การบริหารจัดการใน
ภาครัฐการป้องกันการ
ท ุจร ิตประพฤติม ิชอบ
แล ะธร รมาภ ิบาล ใน
สังคมไทย 

6.ยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐรองรับการ
พัฒนาเมืองและสังคม
คุณภาพสูง 

6. กรอบการประสานโครงการพัฒนา 

กรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด กำหนดกรอบการประสานโครงการพัฒนา
ที่มาจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและโครงการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยดำเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 13  สิงหาคม  2556 ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาท่ีประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้ประโยชน์และได้ทำ
การตกลงกันไว้ 
 หมายถึง โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป จะต้องดำเนินการร่วมกัน
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด 
2. ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนา 
 หมายถึง โครงการพัฒนาที่มีขนาดของโครงการใหญ่ ใช้งบประมาณจำนวนมากและองค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ินไม่สามารถดำเนินการได้ โดยโครงการดังกล่าวอาจส่งผลในภาพรวมของการพัฒนาในระดับจังหวัด 
3. ความซับซ้อนของโครงการท่ีต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ 
 หมายถึง โครงการพัฒนาที่ต้องใช้เทคนิคในการดำเนินการตามโครงค่อนข้างสูงหรือเป็นโค รงการ
พัฒนาที่ต้องใช้ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านในการกำกับดูแลหรือเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการถึงจะบรรลุผล
ตามเป้าหมายของโครงการ 
4.โครงการท่ีกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และสภาพภูมิสังคม 
 หมายถึง โครงการพัฒนาที่ดำเนินแล้วอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมทำ
ให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิสังคม วัฒนธรรม จารีตประเพณี สภาพความ
เป็นอยู่ตามปกติของประชาชนในวงกว้างเกินพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด 
 หมายถึง การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดในวงกว้าง เช่น อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ ไฟป่า ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องรว่มมือปอ้งกนัภัยดังกล่าว หรือภัยอันเกิดจากกการกระทำของมนุษย์ต่อชีวิต
และทรัพย์สิน การก่อความไม่สงบ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตัดไม้ทำลายป่า หรือภัย
อันเกิดจากยาเสพติด เป็นต้น 

6. อำนาจหน้าท่ีของส่วนราชการหรืออำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมายถึง  การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่
กฎหมายกำหนด 

7.องค์ประกอบอ่ืน ๆ ของสภาพพ้ืนท่ีตามความจำเป็น 

 หมายถึง ความแตกต่างในด้านสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ 
ที่ส่งผลให้การดำเนินโครงการพัฒนาต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพดังกล่าวตามความจำเป็น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอพิมาย 
 จากศักยภาพของอำเภอพิมาย มีความเหมาะสมทั้งในด้านของทำเลที่ตั้งและคมนาคม การเกษตรและ
อุตสาหกรรม การสาธารณสุข และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอพิมาย จึงกำหนดวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอดังนี้ 
 วิสัยทัศน์  “ เมืองพิมายพัฒนาสู่การท่องเท่ียวสากล ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
ท่ีดี มีการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรและแปรรูปสิ้นค้าการเกษตรส่งออก 
 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 1.2 เพิ่มความสามารถในการแปรรูปและส่งออกสินค้าเกษตรประเภทข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 
 2.1 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
 2.2 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
 2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการและบูรณาการ 
 2.4 อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแหล่งน้ำ 
 3.1. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ 
 3.2 พัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน 
 4.1 สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลด ละ เลิก อบายมุข ต่าง ๆ และร่วมมือเฝ้า
ระวัง ป้องกันร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาของชุมชนสังคม 
 4.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 5.1 พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 
 5.2 พัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในการให้บริการ 
 5.3 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 



43 
  

6. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาของประชาชนเฉพาะพื้นที่ 
 6.1 เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 

        “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   ประสานความร่วมมอืทกุภาคส่วน  
          ประชาชนล้วนอยู่ดีมีสุข    ปลุกจิตสำนึกด้านสิง่แวดล้อม 
          มีความพร้อมด้านบรหิารจัดการที่ดี   มีแหล่งน้ำอุดม” 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
 1) ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2) ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
 3) ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 4) ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 5) ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6) ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 

เป้าประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
 1) เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานรวมถึงการบริการสาธารณูปโภคที่ครอบคลุมทกุพื้นที่ 

2) ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
3) ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ทั้งด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม  
    ด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี รวมถงึการกีฬานันทนาการ 
4) การบริหารงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
5) การอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ป้องกันไม่ใหเ้กิดมลภาวะหรือภาวะมลพิษและพัฒนาฟื้นฟู 
    สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
6) มีแหลง่น้ำอุดมสมบรูณ์ เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอยา่งเพียงพอ 

 ตัวชี้วัด 
 1) มีการสร้างพัฒนาปรบัปรุงซอ่มแซมโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
         การคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
 2) ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิม่ขึ้น 
 3) ระดับความสุขของคนในครัวเรือนเพิ่มข้ึน 
 4) การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 
 5) มีการดำเนินโครงการหรือความสำเร็จของโครงการ กจิกรรมที่อนุรกัษ์ พัฒนาฟื้นฟู 
        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 
 6) มีจำนวนแหลง่น้ำในพื้นที่ตำบลหนองระเวียงอุดมสมบรูณ์ 
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ค่าเปา้หมาย 
  1) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ในการดำเนินโครงการวางระบบการพัฒนาด้าน 
              โครงสร้างพื้นฐานตามความต้องการของประชาชน และการใช้ประโยชน์จากการก่อสร้าง  
             ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม 

2) ระดับความสำเรจ็ของโครงการ กิจกรรม ที่ดำเนินการตามกลุม่เป้าหมาย และร้อยละความ 
   พึงพอใจของประชาชนในการดำเนินโครงการ กิจกรรมพฒันาอาชีพ กิจกรรมสง่เสรมิให ้
   ความรู้ด้านการประกอบอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
3) ระดับความสำเรจ็ของโครงการ กิจกรรม ที่ดำเนินการตามกลุม่เป้าหมาย และร้อยละความ 
   พึงพอใจของประชาชนในการดำเนินโครงการ กิจกรรมส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวิต 
4) ระดับความสำเรจ็ของโครงการกจิกรรม และร้อยละความพึงพอใจของประชาชน     
5) ร้อยละความพงึพอใจของประชาชน ในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ พฒันาฟื้นฟู 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6) ร้อยละความพงึพอใจของประชาชน ในการดำเนินโครงการ กิจกรรมพัฒนาแหลง่น้ำ 

     กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    กลยุทธ์ 
    แนวทางที่ 1   พัฒนาและบำรุงรักษาถนน 
    แนวทางที่ 2   พัฒนาและบำรุงทางระบายน้ำ  คู คลอง 
    แนวทางที่ 3   พัฒนาระบบด้านสาธารณูปโภค รวมถึง  ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง / ระบบ 

            ระบบน้ำประปา 
         ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพฒันาด้านเศรษฐกจิ  

          กลยุทธ์  
แนวทางที่ 1  ส่งเสริมพฒันาอาชีพและสนบัสนุนกลุ่มอาชีพ พัฒนาบุคลากรองค์กรต่าง ๆ   
                 ในชุมชน 
แนวทางที่ 2  ส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาเทคนิค วิธีการและสง่เสรมิการดำเนินชีวิตโดย 
                 ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางที่ 3  ส่งเสรมิการผลิตสนิค้าเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรอืนเพือ่เตรียมสู่ครัวโลก             

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพฒันาด้านสงัคมและการพฒันาคุณภาพชีวิต 
          กลยุทธ์  

     แนวทางที่ 1  ส่งเสริมการศึกษา 
      แนวทางที่ 2  ส่งเสริมการสาธารณสุข 
               แนวทางที่ 3  ส่งเสริมศาสนา เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
               แนวทางที่ 4  ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน 
               แนวทางที่ 5  ส่งเสริมกีฬา และ นันทนาการ 
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               แนวทางที่ 6  การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
               แนวทางที่ 7  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
               แนวทางที่ 8  สังคมสงเคราะห ์

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาดา้นการเมืองการบริหาร 
    กลยุทธ์  

               แนวทางที่ 1  จัดให้มีการส่งเสริมการมสี่วนร่วมทางการเมืองการบริหาร 
     แนวทางที่ 2  บริหารจัดการที่ดเีพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิาร 
               แนวทางที่ 3   พัฒนา ปรบัปรุงระบบข้อมลูข่าวสาร เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ที่  

            ทันสมัย เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
              แนวทางที่ 4  ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพของบคุลากรให้มีความรู้ความสามารถ  

          มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีต่อการให้บริการและการปฏิบัติหน้าที ่
              แนวทางที่ 5  จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์    
   แนวทางที่ 1  ส่งเสริมการปลูกป่าไม้เพิม่พื้นทีส่ีเขียว รวมถึงดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

         อย่างยั่งยืน 
    แนวทางที่ 2  จัดให้มีการกำจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 
             แนวทางที่ 3  ดูแลรักษาป้องกันการบุกรกุทีส่าธารณะ รวมถึงการสร้างสวนสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาดา้นแหล่งน้ำ 
   กลยุทธ์  

             แนวทางที่ 1  พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติและจัดหาเพิ่ม  
    แนวทางที่ 2  จัดให้มกีารก่อสร้างฝายน้ำล้นและก่อสร้าง ซ่อมแซมประตูเปิด-ปิดบาน  
                              ระบายน้ำ 
            แนวทางที่ 3  จัดหาและพฒันาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  
 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์

1) เป็นแหล่งพฒันาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน 
2) เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจของชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3) เป็นแหล่งพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านการศึกษา ศาสนา  
    ขนบประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
4) เป็นแหล่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นทุนและสามารถป้องและแก้ไขปญัหาสิ่งแวดล้อม 
5) เป็นแหล่งที่มีแหล่งน้ำอุดมสมบรูณ์ 
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2.8 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวมโครงสร้างความเช่ือมโยงแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและ

สังคม
แห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ของ
ช่ือองค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขต

จังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์
องค์การบรหิาร
ส่วนตำบลหนอง

ระเวียง 

ดานการสราง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

การสร้างความ 
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

การพัฒนาขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
เกษตร
อุตสาหกรรม
และแปรรูป
อาหาร 

การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

ด้านการพัฒนาการ
เกษตร 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน และ
ระบบโลจิสติกส์ 

การยกระดับ
อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 
และผลิตภัณฑ์
ไหม 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ดานการปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

การบริหาร
จัดการใน
ภาครัฐ    

การพัฒนาขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
เกษตร
อุตสาหกรรม
และแปรรูป
อาหาร 

ยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองน่าอยู่ 

ด้านการบริหารการ
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

การบริหารการ
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

ดานการสราง
โอกาสและ
ความเสมอภาค
ทางสังคม 

ด้านการพัฒนา
สังคม 

การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

ดานการสราง
ความสามารถ
ในการแขงขัน 

การสร้างความ 
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

ด้านการพัฒนา
สังคม 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ดานการสราง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับสิ่ง
แวดลอม  

การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน 

ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

-การพัฒนาด้าน 
การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 
-การพัฒนาด้าน 
แหล่งน้ำ 
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ดานการสราง
ความสามารถ
ในการแขงขัน 

การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์ 

ยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองน่าอยู่ 

ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา 

การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

การพัฒนาและ
เสริมสราง
ศักยภาพคน  

ด้านการพัฒนา
การศึกษา , ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

 

3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ( จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค ) 
ปัจจัยภายใน ดา้นจุดแข็ง ( Strength – S )   
  1)  ศักยภาพด้านที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  มีเส้นทางคมนาคมสายพิ
ทักษากร-โนนคอย ถือเป็นตำบลมีการใช้เส้นทางในการบรรทุกผลผลิตเข้าโรงงานอุตสาหกรรม มาก 
  2) เป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรที่มีศักยภาพ สามารถพัฒนาไปสู่เกษตรปลอดภัยสามารถ
สร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพ เช่น การปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง 
  3) มีแหล่งน้ำไหลผ่าน เช่น ลำน้ำจักราช ลำฉมวก  สามารถพัฒนาไปสู่ระบบการบริหาร
จัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการแก้ไขน้ำท่วม และพัฒนาไปสู่ระบบการควบคุมน้ำและผันน้ำเพื่อ
การเกษตรในช่วงฤดูแล้งน้ำแล้ง 
  4) มีศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ ์ดีบ้านดอนหวาย สามารถผลิตพันธุ ์ข้าวและ
อนุรักษ์พันธ์ุข้าวพื้นเมือง ขยายพันธ์ุข้าวสร้างรายได้และสร้างเครือข่ายระดับตำบล ระดับอำเภอ 
  5) มีเทศกาล ประเพณี วัฒนธรรมที่สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะงานแข่งเรือ
ประเพณี 7 ฝีพาย ช่วงเทศกาลออกพรรษา ที่มีการจัดทุกปี เพื่ออนุรักษ์ และสนับสนุนงานประเพณีการแข่งเรอื
ยาวอำเภอพิมาย เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบล สามารถสร้างงาน 
อาชีพ และรายได้แก่คนในพื้นที่ 
ปัจจัยภายใน ดา้นจุดอ่อน ( Weakness – W )   
  1) พื้นฐานทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตร โดยเน้นการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว   จึง
ทำให้ส่งผลต่อการผลิต และกลไกการตลาด อีกทั้งระบบชลประทาน ไม่ครอบคลุมในพื้นที่ การบริหารจัดการ
น้ำยังไม่เพียงพอ  ประกอบกับทำนาปี พึ่งน้ำฝนตามธรรมชาติ ทำให้ราคาตกต่ำ ส่งผลประชาชนมี รายได้ไม่
แน่นอน 

2) กิจกรรมภาคการเกษตรโดยรวมยังใช้สารเคมีเกินความจำเป็น และยังไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการ 
ในการทำการเกษตร ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน 



48 
  

3) มีปัญหาทางด้านสังคมที่ต้องเฝ้าระวัง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อครอบครัว และชุมชน  เช่น 
ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดเพิ่มข้ึน  ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชน   
   4) มีปัญหาการขัดแย้งระหว่างผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากการเลือกตั้ง 
ระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ  ส่งผลทำให้ไม่เอื้อต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
   5) การเตรียมความพร้อมในการรับปัญหาภัยทางธรรมชาติยังไม่เพียงพอ ไม่สามารถ
ดำเนินการได้อย่างเต็มที่ จึงเกิดปัญหาการปรับตัวและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนต่างๆที่เกิดข้ึนไม่ดีพอ 

  6) บุคลากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขององค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง ไม่พอเพียงต่อ
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ตาม พรบ. จัดต้ัง และ บุคลากรทีป่ฏิบัติงานยังขาดความเช่ียวชาญ ในการพฒันาท้องถ่ิน 
หรือการแก้ไขปญัหา และการใหบ้ริการแกป่ระชาชน   ยังไม่ดีพอ 
ปัจจัยภายนอก ดา้นโอกาส  ( Opportunities – O )     

1) จังหวัดนครราชสีมามีนโยบายเอื้อต่อการพฒันาและแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินในภาพรวม 
  2) กระแสการรวมตัวการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ส่งผลให้ตำบลต้องมีการเตรียม
ความพร้อมในการด้านการตลาด และ ฐานผลิตร่วม เพือ่การบรูณาการ และเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน
การผลิตกบัเศรษฐกิจระดับต่าง ๆ 
  3) กรอบการพัฒนาของแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา มีความสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาท้องถิ่น ซึ่งทำให้สามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และทำให้บรรลุตามวสิัยทัศน์ที่
กำหนดได ้
  4) มีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือ แบบบูรณาการ เช่น สำนักงาน
พัฒนาชุมชนอำเภอพิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย สำนักงานสาธารณสุข เป็นต้น ทำให้การพัฒนาท้องถ่ิน 
ประสบความสำเร็จ ตามวิสัยทัศน์ ที่วางไว้ 
ปัจจัยภายนอก ดา้นอุปสรรค  ( Threats – T )   
  1) การจัดสรรงบประมาณจำนวนจำกัด และ ล่าช้า  ทำให้เป็นข้อจำกัดในการดำเนินกจิกรรม
การพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง 
2) ระเบียบของทางราชการบางประการมีขั้นตอนมากไม่เอือ้ต่อการพฒันา และหนงัสอืสัง่การไมส่อดคล้องกบั
ระเบียบในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนขององค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง 

3) รัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้นโยบายการพัฒนาขาดความต่อเนื่อง 
 4) ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ปัญหา

กระแสโลกาภิวัฒน์  ส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
  5) ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง  มีแนวโน้มของความถ่ีและความรุนแรงเพิ่มข้ึน
แต่มีงบประมาณในการเตรียมความพร้อม และการป้องกันสาธารณภัยไม่เพียงพอ  
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
3.2.1 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการพัฒนาผลการวิเคราะหป์ัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในท้องถ่ินตามประเด็นการพฒันาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

1) สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจของไทย  
ในช่วงที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้างอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างการผลิต  
การสั่งสมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต  การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา การเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทำให้เศรษฐกิจไทยมีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง 
และความพร้อมที่จะได้รับการพฒันาต่อยอดเพือ่ขับเคลือ่นไปสู่การเปน็ประเทศพัฒนาแล้ว ปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อท้องถ่ิน 
  1.1 โครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและการบริการมาก
ขึ้น  โดยสัดส่วนของภาคเกษตรปรับตัวลดลง การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการผลิตทำให้มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานและทรัพยากรการผลติจากภาคการผลิตทีม่ีประสิทธิภาพต่ำไปสู่สาขาการผลติที่มีประสทิธิภาพสูงอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยสัดส่วนกำลังแรงงานในภาคเกษตรปรับตัวลดลง  ในขณะที่สัดส่วนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
และการบริหารเพิ่มข้ึน  
  1.2 ภาคการผลิตมีการสั่งสมองค์ความรู้และปรบัเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง  ทำ
ให้โครงสร้างการผลิตภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรเปลี่ยนผ่านจากโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมขึ้นปฐม
ภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติ ทำให้การผลิตสาขาบริการที่เริ่มมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย มี
การใช้เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น   
  1.3 รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู ่การค้าเสรีเฉพาะกลุ ่มมากขึ ้น และมีการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย เพื่อขยายการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นทั้งโอกาสที่เปิด
กว้างขึ้นสำหรับการค้าและการลงทุน 
  1.4 การส่งออกของไทยปรับตัวลดลงทั้งในด้านการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม  
ส่งผลทำให้ราคาสินค้าภาคการเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม ลดลงอย่างต่อเนื่อง  เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่าง
รวดเร็วและมีความผันผวนมาก  
 2) สถานการณ์และแนวโน้มสังคมช่วงที ่ผ ่านมาสถานการณ์และแนวโน้มของสังคม เป็นการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องตามโลกาภิวัฒน์  ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
  2.1 การเข้าสู่สังคมสูงวัยของประชาชน ส่งผลต่อเศรษฐกิจและรูปแบบการดำเนินชีวิต กลุ่ม
ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มสำคัญทำใหก้ารบริโภคสินค้าและการบริการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการบรโิภคสินค้าและ
บริการด้านสุขภาพ  ดังนั้น จึงเป็นโอกาสสำหรับการพัฒนาสินค้า และนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงการบริการทาง
แพทย์และการดูแลผู้สูงอายุเพื่อรองรับความต้องการของผู้สูงอายุ  การเป็นสังคมสูงวัยส่งผลการขาดแรงงานใน
วัยทำงาน 
  2.2 การเลื ่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ ่นส่งผลต่อการ  
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและรูปแบบการบริโภค พลวัตความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลจาก
กระแสวัฒนธรรมโลกมีสาเหตุจากโลกาภิวัฒน์ เกิดการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรม ส่งผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ทัศนคติ  ความเช่ือ  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และการบริโภคในรูปแบบต่าง 
ๆ อาทิ การใช้สื่อออนไลน์ในการจับจ่ายใช้สอยและการทำธุรกรรมต่าง ๆ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกับผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องรู้จักตัวตนซึ่งกันและกัน การบริโภคสื่อ
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หลายช่องทางในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจำกัด เกิดการสร้างวัฒนธรรมร่วม
สมัย  และมีโอกาสสำหรับการสรา้งสรรค์สินค้าและบริการเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับประเทศ  ขณะเดียวกันอาจ
ก่อให้เกิดวิกฤตทางวัฒนธรรมเนื ่องจากขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม จนทำให้เกิดการ
ละเลยอัตลักษณ์มีพฤติกรรมที่เน้นบริโภคนิยมและค่านิยมที่ฟุ้งเฟ้อ  ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ  ไม่เคารพในสิทธิคนอื่น
ขาดความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียคุณค่าทางวัฒนธรรมดั่งเดิมและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน
สังคม 
 3) การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็นกุญแจสำคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตของคนในทุกสังคม   ทุกเพศ ทุกวัย ในช่วงที่ผ่านมา
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีสื่อสาร และเทคโนโลยีชีวภาพ  ได้ทำให้รูปแบบการผลติ  
การดำเนินธุรกิจ และการใช้ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  มนุษย์สามารถสื่อสารทั้งภาพและ
เสียงได้อย่างไร้พรมแดน  และในอนาคตองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง  
ประกอบกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานแขนงใหญ่ มีวิทยาการทำงานระหว่างสมอง และจิตใจ 
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด อารมณ์ และการกระทำ มีความสำคัญต่อการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
ที ่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการดำรงชีวิตของมนุษย์แบบก้าวกระโดดแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในสังคมที่สำคัญ   
   3.1 เกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ ๆ  ที ่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
หลากหลายสาขา  เพื่อตอบสนองความต้องการในภาคการเกษตร มีการผลิต การบริการ และพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร  ภาคการเกษตร  ภาคการ
บริการ  
   3.2 ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล และองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด การพัฒนาเทคโนโลยี
จะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  อินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของทุกคน เนื่องจาก
การพัฒนาอุปกรณ์สื่อสารประสิทธิภาพสูงทีส่ามารถบรรจ ุรับ  ประมวลผล และแสดงผลข้อมูลได้อย่างมหาศาล 
ทำให้ผู้บริโภคที่มีความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัว
มากขึ้น เกิดการรวมกลุ่มบุคคลที่มีความชอบคล้ายคลึงกันบนโลกออนไลน์ ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลมีความเป็น
ปัจเจกนิยมมากขึ้น  ความต้องการรู้จักตัวตนที่แท้จริงของกันและกันจะลดลง   ความสมพันธ์ระหว่างคนใน
ครอบครัว ลดน้อยลงด้วยเช่นกัน 
   3.3 การแย่งชิงแรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีระดับสูงมีความสามารถเฉพาะทางหรือมี
ทักษะหลายด้าน ในตลาดแรงงานสูงข้ึน  เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  และความต้องการ
พัฒนาเทคโนโลยีของประเทศต่าง ๆ โดยแรงงานทักษะต่ำจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพราะจะถูก
แทนที่ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ แรงงานจึงต้องมีการปรบัตัวพัฒนาศักยภาพของตนให้มีทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีระดับสูงมากขึ้น ประกอบกับกำลังแรงงานของประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุลดลง  จะนำไปสู่การ
เคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติมากขึ้น  
   3.4 เกิดความเหลื่อมล้ำในมิติต่าง ๆ  ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีอันเนื่องมาจาก
ความแตกต่างด้านรายได้ ด้านความรู้ ด้านทักษะ หรือด้านการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี ความเห
ลี่อมล้ำของแรงงานที่มีทักษะเทคโนโลยีขั้นสูงและแรงงานที่ไม่มีทักษะ  ความเหลื่อมล้ำของผู้ประกอบการ
ขนาดใหญ่ และขนาดเล็กที่มีความสามารถในการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยีแตกต่างกัน 
  4) สถานการณ์แนวโน้มด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทิศทางการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุ่นแรง
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และพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง ทำให้ไทยต้องพร้อมรับภาระในการลดก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นภายใต้กระแสการ
แข่งขันการค้าที่เข้มข้น 
  4.1 ทิศทางหลักในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต โดยเฉพาะการสร้างหลักประกันในการ
จัดให้มีน้ำ และสุขอนามัยสำหรับประชาชน ยกระดับคุณภาพน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำทุกภาคส่วน การมี
รูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสีย การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากมหาสมุทรและทะเล การปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้อย่างยั่งยืน  และหยุดยังการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการเมืองอย่างยั่งยืนลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม  การ
ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น  ทำให้ประเทศ
ต้องมีการกำหนดเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาเพื่อรักษาฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ก ับแนว
ทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 
ซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะพัฒนากลไกดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ  ให้เกิดการบูรณาการไปในทิศทางเดียวกัน 
เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 
  4.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้น ส่งผลให้ต้องดำเนินมาตรการลดก๊าซ
เรือนกระจกอย่างจริงจัง   ต้องมีการทบทวนเพื ่อเพิ ่มระดับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก่อให้เกิด
น ัยสำค ัญต ่อการพัฒนา ต ้องเร ่งดำเนินการเพื ่อลดการปล่อยก ๊าซเร ือนกระจกในทุกภาคส่วน ทั้ ง
ภาคอุตสาหกรรม บริการและการผลติไฟฟ้า ตลอดจนภาคครัวเรือน เป็นแรงกดดันให้ประเทศต้องเปลีย่นแปลง
รูปแบบการผลิตและบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานชีวภาพ
เพิ ่มมากขึ ้น ซึ ่งอาจสร้างโอกาสสำหรับธุรกิจใหม่ด้านสิ ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์และบริการที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมการเพิ่มประสิทธิภาพการลดของเสีย  
  4.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากข้ึน สิ่ง
ผลต่อการผลิตในภาคเกษตรและความมั่นคงด้านน้ำและอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดการ
ขาดแคลนน้ำ อุทกภัย และภัยธรรมชาติที่รุนแรง สร้างความเสียหายต่อระบบการเพาะปลูก ทำให้ปริมาณผล
ผลผลิตทางการเกษตรของโลกลดลง อาจก่อให้เกิดความไม่มั่นคงด้านอาหารความผันผวนและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศส่งผลต่อเนื ่องไปยังการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ซึ ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญ อาจ
ก่อให้เกิดความไม่มั่นด้านอาหารทั้งระดับประเทศและระดับครัวเรือน ในขณะเดียวกัน  ภาคเกษตรก็เป็นแหล่ง
รายได้หลักของเกษตรกรผู้มรีายได้น้อยที่ต้องประสบความสญูเสยีจากสภาพภูมิอากาศทีแ่ปรปรวน ส่งผลซ้ำเตมิ
ปัญหาความยากจน 
 5) สถานการณ์ความมั่งคง 
  5.1 อาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวและควบคุมได้ยาก มีการเช่ือมโยงใน 
ภูมิภาคและพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีทีทันสมัย โดยมีรูปแบบและวิธีการทีซ่ับซ้อนมาก 
ข้ึน ได้แก่ 

 5.1.1 การค้ายาเสพติด  ปัจจุบันมีการลักลอบนำยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์เข้า
ประเทศทั้งตามแนวชายแดน ซึ่งส่งผลต่อการเกิดวงจรยาเสพติดตั้งแต่การผลิต จำหน่าย และเสพ 

 5.1.2 ปัญหาแรงงานต่างด้าวจากการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามขาติ โดยเฉพาะจากประเทศ
เพื่อนบ้านเข้ามาทำงานในประเทศ เกิดปัญหาอาชญากรรม  สุขอนามัยและสาธารณสุข รวมถึงเป็นภาระของรฐั
ทั้งด้านสิทธิและสถานะของบุคคลตามกฎหมาย การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนเกิดปัญหาความขัดแย้ง  
  5.1.3 การค้ามนุษย์  เชื่อมโยงกับการลักลอบเข้าเมือง การใช้แรงงานเด็กและค้าประเวณี  
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  5.1.4 การฟอกเงินเป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอื่น ๆ  เช่น การก่อการร้ายการค้ายา
เสพติด การค้ามนุษย์อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คอร์รัปช่ัน  
  5.2 สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง  ที่มีรากฐานของปญัหามาก 
จากความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติบนพื้นฐานความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และการเมือง เกิดการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนเพื่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง แตกแยกในสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ขาดความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของสถาบันหลัก
ของชาติ 
  5.3 ปัญหาโรคระบาดและสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข  ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยเป็น
จุดเชื่อมต่อสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีผู้ คนจำนวนมากเดินทางเข้าออกด้วยวัตถุประสงค์ที่
หลากหลาย ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาโรคระบาดทั้งโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่อาจนำไปสู่ภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข และมีโอกาสหรือแนวโน้มที่จะแพร่ไปสู่พื้นที่  อันได้แก่  โรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน
รุนแรง  โรคไข้หวัดนก  เป็นต้น  ซึ่งยังมีการขาดแคลนวัคซีนพื้นฐานที่จำเป็น ทำให้ไม่สามารถป้องกันและ
ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศรวมถึงโรคติดต่อเช่ืออุบัติใหม่ได้ 
 
 
 



                                                                  ส่วนที่ ส่วนที่ 33                                                                                5533  

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ท่ี ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนนุ 

๑ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง อบต. 
หนองระ 

เวียง 
/ 

อบจ. 
/กรม

ชลประทาน 
/ทางหลวง

ชนบท 

ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 

๒ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานเกษตร กองสง่เสรมิ
การเกษตร 

3 การพัฒนาด้านสังคม
และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 
 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ   

กองการศึกษาฯ 
 
 

สำนักปลัด แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ด้านการดำเนินงานอื่นๆ  แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการสังคม 
สำนักปลัด 

กองสาธารณสุข 
กองช่าง 

4 ด้านการเมืองการ
บริหาร 
 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

สำนักปลัด 
กองคลงั 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 
แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

สำนักปลัด 
กองช่าง 

 
ด้านเศรษฐกิจ แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

5 ด้านพัฒนาอนุรักษ์
ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองสง่เสรมิ
การเกษตร 

กองสาธารณสุขฯ 
ด้านบริการชุมชนและ
สงัคมและสงัคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

6 
 

การพัฒนาด้านแหล่ง
น้ำ 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
แผนงานเคหะชุมชน 

กองสง่เสรมิ
การเกษตร 

รวม  6 ยุทธศาสตร ์       5 ด้าน    10 แผนงาน 7  กอง  
 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1. กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 43                28,135,000 44                31,860,500     46                30,595,000     40                30,058,000     44                26,901,000     214              174,118,500  
1.2 แผนงานเคหะชุมชน 9                 2,982,000         7                 2,836,000      4                 1,180,000      5                 2,240,000      5                 2,970,000      30               12,208,000    

รวม 52               31,117,000      51               34,696,500    50               31,775,000    45               32,298,000    49               29,871,000    244              186,326,500  
2. กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานการเกษตร 6                 190,000           6                 3,160,000      6                 7,660,000      5                 160,000         7                 790,000         30               11,960,000    

รวม 6                 190,000           6                 3,160,000      6                 7,660,000      5                 160,000         7                 790,000         30               11,960,000    
3. กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต
3.1 แผนงานการศึกษา 8                 7,106,000         8                 7,106,000      8                 7,106,000      8                 7,106,000      8                 7,106,000      40                35,530,000     
3.2 แผนงานสาธารณสุข 7                 1,090,000         7                 1,090,000      7                 1,090,000      7                 1,090,000      7                 1,090,000      35                5,450,000      
3.3 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม 6                 600,000           6                 600,000         6                 600,000         6                 600,000         6                 600,000         30                3,000,000      
     และนันทนาการ
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7                 490,000           7                 490,000         7                 490,000         7                 490,000         7                 490,000         35                2,450,000      
3.5 แผนงานงบกลาง 3                 16,000,000        3                 17,000,000     3                 18,500,000     3                 20,000,000     3                 21,000,000     15                92,500,000     

รวม 31               25,286,000      31               26,286,000    31               27,786,000    31               29,286,000    31               30,286,000    155              138,930,000  
4. กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4                 1,600,000         1                 3,000,000      4                 900,000         1                 2,500,000      3                 400,000         13                8,400,000      
4.2 แผนงานบริหารท่ัวไป 8                 2,390,000         7                 1,890,000      7                 1,890,000      7                 1,890,000      7                 1,890,000      36                9,950,000      
4.3 แผนงานการศึกษา 1                 50,000             1                 50,000          1                 50,000          1                 50,000          1                 50,000          5                 250,000         
4.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4                 650,000           4                 650,000         5                 1,150,000      4                 650,000         4                 650,000         21                3,750,000      
4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2                 250,000           2                 250,000         2                 250,000         2                 250,000         2                 250,000         10                1,250,000      

     รวม 19               4,940,000        15               5,840,000     19               4,240,000     15               5,340,000     17               3,240,000     85               23,600,000    

ปี 2566
ยุทธศำสตร์

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง  อ ำเภอพิมำย   จังหวัดนครรำชสีมำ

รวม 5  ปีปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570

แบบ ผ 01

54



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

5. กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร 3                 100,000           3                 100,000         3                 100,000         3                 100,000         3                 100,000         15                500,000         
5.2 แผนงานสาธารณสุข 3                 75,000             3                 75,000          3                 75,000          3                 75,000          3                 75,000          15                375,000         
5.3 แผนงานเคหะชุมชน 2                 550,000           2                 550,000         3                 1,550,000      2                 550,000         2                 550,000         11                3,750,000      

รวม 8                 725,000           8                 725,000        9                 1,725,000     8                 725,000        8                 725,000        41               4,625,000     
6. กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ
6.1 แผนงานการเกษตร 3                 3,920,000         3                 2,200,000      3                 2,450,000      3                 4,190,000      3                 8,350,000      15                21,110,000     

รวม 3                 3,920,000        3                 2,200,000     3                 2,450,000     3                 4,190,000     3                 8,350,000     15                21,110,000     

รวมท้ังส้ิน 119 66,178,000      114              72,907,500    118 75,636,000    107 71,999,000    115 73,262,000    569 387,551,500  

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง  อ ำเภอพิมำย   จังหวัดนครรำชสีมำ

รวม 5  ปี
ยุทธศำสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570

แบบ ผ 01
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จ ำนวน จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1
กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรม 43 28,135,000   44 31,860,500    46 30,595,000    40 30,058,000    44 26,901,000      214 144,309,500  
    และกำรโยธำ

รวม 43 28,135,000   44 31,860,500    46 30,595,000    40 30,058,000    44 26,901,000      214 144,309,500  

1.2 แผนงำนเคหะชุมชน 9 2,982,000     7 2,836,000      4 1,180,000     5 2,240,000      5 2,970,000        30 12,208,000    
รวม 9 2,982,000     7 2,836,000      4 1,180,000     5 2,240,000      5 2,970,000        30 12,208,000    

ยุทธศำสตร์ท่ี 3
กำรพัฒนำด้ำนสังคมและกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต
3.3 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรม  -  -  -  - 3 300,000        1 250000  -  - 4 550,000        
   และนันทนำกำร

รวม  -  -  -  - 3 300,000      1 250000  -  - 4 550,000       

รวม 5 ปี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570

แบบ ผ 01/1

56



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5
กำรพัฒนำอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกร
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
5.3 แผนงำนเคหะชุมชน 1 500,000       1 500,000         2 1,500,000     2 1,250,000      1 500,000          1 4,250,000      

รวม 1 500,000       1 500,000         2 1,500,000     2 1,250,000      1 500,000          1 4,250,000    

ยุทธศำสตร์ท่ี 6
กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ
1.1 แผนงำนกำรเกษตร 3 3,920,000     3 2,200,000      3 2,450,000     3 4,190,000      3 8,350,000        15 21,110,000    

รวม 3 3,920,000     3 2,200,000      3 2,450,000     3 4,190,000      3 8,350,000        15 21,110,000    

รวมท้ังส้ิน 56 35,537,000  55 37,396,500   55 35,725,000  50 37,738,000   53 38,721,000     260 181,877,500 

รวม 5 ปี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570

แบบ ผ 01/1
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1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 120,000     -  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หนองใหญ่ หมู่ท่ี 1 สะดวกในการใช้เส้นทาง 3 เมตร ยาว 65 เมตร หนา ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการใช้เส้นทาง
จากบ้าน นายพรม   ทินกระโทก สัญจรไปมา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง เดินทางสะดวก สัญจรไปมา
ถึงบ้านนางพูน  เทียมกระโทก

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  90,000      -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ
หมู่บ้านหนองใหญ่ หมู่ท่ี 1 จากบ้าน สะดวกในการใช้เส้นทาง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการใช้เส้นทาง กองช่าง
นายฉลอง  ชาวพิมาย ถึงบ้านนายส่ง  สัญจรไปมา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง เดินทางสะดวก สัญจรไปมา
ระแวงสูงเนิน

3 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองใหญ่ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง5เมตร 600,000    600,000    600,000    -  - ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ท่ี 1  ต่อจากแยกนาป่าตาล สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว 600 เมตร หนา0.15  ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการใช้เส้นทาง
ไปถนนหลักสิบ บ้านง้ิว หมู่ท่ี 4 สัญจรไปมา เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก เดินทางสะดวก สัญจรไปมา

4 โครงการขยายไหล่ทางบ้านหนอง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทาง คศล.กว้างข้าง  -  -  -  - 430,000   ร้อยละ 70 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ใหญ่ หมู่ท่ี 1 จากสามแยกบ้าน สะดวกในการใช้เส้นทาง ละ1.00 เมตรยาว 350 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการใช้เส้นทาง
นายป่ัน พรมไพร ถึงร้านค้าชุมชน สัญจรไปมา หนา 0.15  เมตร เดินทางสะดวก สัญจรไปมา
บ้านหนองใหญ่ หมู่ท่ี 1

ท่ี โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ 02

58



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการก่อสร้างทางออกก าลังกาย เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี ก่อสร้างทางออกก าลังกาย 1,000,000  -  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง

คศล.บ้านหนองขามหมู่ท่ี 2 เดิน  ว่ิงออกก าลังกาย คศล.กว้าง 2.50 เมตร ยาว 800 ผู้ใช้เส้นทาง เดิน  ว่ิงออกก าลังกาย
บริเวณสระน้ าหนองขาม เมตร หนา 0.10 เมตร เดินทางสะดวก

6 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง  - 900,000     -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายหลังบ้านนายสมนึก คุ้มทองหลาง สะดวกในการใช้เส้นทาง 5  เมตร ยาว 800 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง ในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา
ไปถนนสาย หมู่ท่ี 5 ไปหมู่ท่ี 8 สัญจรไปมา เดินทางสะดวก

7 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองขาม เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 5 เมตร    - 1,200,000  -  -  - ร้อยละ 70 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง
จากบึงหนองขาม หลัง อบต.หนอง สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการใช้เส้นทาง
ระเวียง ไปถนนลาดยางบ้านหนอง สัญจรไปมา พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก เดินทางสะดวก สัญจรไปมา
บ้านหนองบัวค า

8 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 2 เมตร   40,000      -  -  -  - ร้อยละ 70 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนองขาม หมู่ท่ี 2 นางเกิด ธุรสาร  สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว 28 เมตร หนา  0.15 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการใช้เส้นทาง
ถึงบ้าน น.ส.สาคร  ถ่ินทองหลาง สัญจรไปมา เดินทางสะดวก สัญจรไปมา

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี

แบบ ผ 02

59



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 ก่อสร้างถนน คสล.จากสาม เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 เมตร   - 650,000     -  -  - ร้อยละ 70 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แยกประปาบ้านหนองขาม หมู่ท่ี 2 สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการใช้เส้นทาง
ไปสามแยก สวนนายพล ถนัดหมอ สัญจรไปมา พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก เดินทางสะดวก สัญจรไปมา

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้ประชาชนมีระบบ ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.กว้าง  -  - 200,000    -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมีรางระบาย
น้ าท่ี

กองช่าง
บ้านหนองขาม หมู่ท่ี 2 จากบ้าน ระบายน้ าท่ีดี 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ประชาชนพึง สะดวกและป้องกันน้ าท่วม
นายอุ๋ย  ตมกลาง ถึงบ้านนายจรูญ ยาว   78  เมตร พอใจ ขังพ้ืนท่ีอยู่อาศัย
ผลพิมาย

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้ประชาชนมีระบบ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. -          -          -          400,000               -   ร้อยละ 70 ประชาชนมีรางระบาย
น้ าท่ี

กองช่าง
หมู่ท่ี 2 ด้านทิศเหนือ ระบายน้ าท่ีดี กว้าง 0.40 เมตร ลึก0.50 เมตร ประชาชนพึง สะดวกและป้องกันน้ าท่วม
หน้าบ้าน นายพูน  แตกโพธ์ิ ลึก 0.50 เมตร ยาว 150  เมตร พอใจ ขังพ้ืนท่ีอยู่อาศัย

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงผิวจราจร คสล. 100,000     -  -  -  - ร้อยละ 70 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ภายในหมู่บ้านดอนหวาย หมู่ท่ี 3 สะดวกในการใช้เส้นทาง กว้าง  4 เมตร ยาว 40 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการใช้เส้นทาง
จากบ้านนางใจ  โมกมะเริง ถึงบ้าน สัญจรไปมา หนา  0.15 เมตร เดินทางสะดวก สัญจรไปมา
นางต่วน  ขอจงสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

แบบ ผ 02

60



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายใน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.  -  - 1,000,000  -  - ร้อยละ 70 ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ า กองช่าง

หมู่บ้านดอนหวาย หมู่ท่ี 3 สะดวกในการใช้เส้นทาง กว้าง 0.40เมตร ลึก 0.50 เมตร ประชาชนพึง ท่วมขังบ้านเรือนประชาชน
จากสามแยกร้านค้าชุมชน สัญจรไปมา ยาว   420  เมตร พร้อมฝาปิด พอใจ
ถึงบ้าน นายเร่ิม  บุยเครือบ

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนนโดยวิธีการปูผิวทาง 640,000    640,000    640,000   640,000    640,000   ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านดอนหวาย หมู่ท่ี 3 ไปบ้าน สะดวกในการใช้เส้นทาง แบบ Asphaltic  Concrete ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
ดอนประดู่ หมู่ท่ี 13 สัญจรไปมา กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร เดินทางสะดวก

หนา 4 ซม.เสริมทับผิวจราจรเดิม   

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนนโดยวิธีการปูผิวทาง  -  - 720,000    -  - ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านดอนหวาย หมู่ท่ี 3 จากสามแยก สะดวกในการใช้เส้นทาง แบบ Asphaltic  Concrete ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
ร้านค้าชุมชน ถึงบ้านนางเร่ิม สัญจรไปมา กว้าง 6 เมตร ยาว 385 เมตร เดินทางสะดวก
บุญเครือบ หนา 4 ซม.เสริมทับผิวจราจรเดิม   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ 02

61



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการก่อสร้างถนน คศล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3 เมตร  -  -  -  - 170,000   ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมาและ กองช่าง

ภายในหมู่บ้านดอนหวาย หมู่ท่ี 3   สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึน
จากบ้านนางทิว  หาญบัวแก้ว สัญจรไปมา เดินทางสะดวก
ถึงบ้านนายพิศ   สานคล่อง

17 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 5 -          -          1,300,000 -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ
สะดวก

กองช่าง
บ้านดอนหวาย หมู่ท่ี 3 สายแยก สะดวกในการใช้เส้นทาง เมตร ยาว 1,000 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง ในการใช้เส้นทางสัญจร
ประปาหมู่บ้าน ถึงนานายเม้า สัญจรไปมา หนา 0.10 เมตร  เสริมดินหนา เดินทางสะดวก ไปมา
กล้าถูก เฉล่ีย1.50 เมตร

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3 390,000    -          -          -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ
สะดวก

กองช่าง
หมู่บ้านง้ิว หมู่ท่ี 4 จากบ้านนายพุฒิ สะดวกในการใช้เส้นทาง เมตร ยาว 70 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง ในการใช้เส้นทางสัญจร
พูนมะเริง ถึงบ้านนางทิม  ย้ิมน้อย สัญจรไปมา หนา 0.15  เมตร เดินทางสะดวก ไปมา

พร้อมไหล่ทาง

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนนโดยวิธีการปูผิวทาง 768,000    768,000    768,000   768,000    768,000   ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านง้ิว หมู่ท่ี 4 ไปบ้าน สะดวกในการใช้เส้นทาง แบบ Asphaltic  Concrete ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
หนองโสน หมู่ท่ี 11 สัญจรไปมา กว้าง 5 เมตร ยาว 2,400. เมตร เดินทางสะดวก

หนา 4 ซม.เสริมทับผิวจราจรเดิม   

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ 02

แบบ ผ 02
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1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านง้ิว เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน หินคลุก กว้าง -          -          180,000   -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมาและ กองช่าง

หมู่ท่ี 4 จากบ่อประปา ถึงท่าเรือ สะดวกในการใช้เส้นทาง 4 เมตร ยาว 600 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง ขนส่งพืชผลทางการเกษตร
สัญจรไปมา พร้อมบดทับแน่น เดินทางสะดวก ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึน

21 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง -          360,000    -          -                     -   ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมาและ กองช่าง
บ้านง้ิว หมู่ท่ี 4 จากหลักสิบ ถึง สะดวกในการใช้เส้นทาง  4 เมตร ยาว 1,200 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง ขนส่งพืชผลทางการเกษตร
วังตะโมน สัญจรไปมา หนา 0.10 เมตร เดินทางสะดวก ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึน

พร้อมบดทับแน่น

22 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านง้ิว เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3 -          -          -          170,000    -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ
หมู่ท่ี 4  จากบ้านนายเนตร ถึงบ้าน สะดวกในการใช้เส้นทาง  เมตร ยาว 90 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
นายทรง  สน่ันไพร สัญจรไปมา หนา 0.15  เมตร เดินทางสะดวก

พร้อมไหล่ทาง

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 6 1,300,000 1,300,000 -          -          -          ร้อยละ 70 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง
จากบ้านหนองบัวค า หมู่ท่ี 5 สะดวกในการใช้เส้นทาง เมตร  ยาว 700 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการใช้เส้นทาง
ไปบ้านโนนหญ้านาง หมู่ท่ี 8 สัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร เดินทางสะดวก สัญจรไปมาและขนส่งพืชผล

พร้อมไหล่ทางหินคลุก การเกษตร

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

แบบ ผ 02
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1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้าง ถนน คสล.กว้าง -          -          740,000   -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ภายในหมู่บ้านหนองบัวค า สะดวกในการใช้เส้นทาง   4 เมตร  ยาว  300 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
หมู่ท่ี 5  จากถนนลาดยาง สัญจรไปมา  หนา 0.15  เมตร เดินทางสะดวก
 ถึงบ้านนายหิรัญ  กาขุนทด ไม่มีไหล่ทาง

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้าง ถนน คสล.กว้าง 150,000    -          -          -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ภายในหมู่บ้านหนองบัวค า สะดวกในการใช้เส้นทาง   3  เมตร  ยาว  82 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
หมู่ท่ี 5  จากบ้านนายพรมมา สัญจรไปมา  หนา 0.15  เมตร เดินทางสะดวก
สามพร้าว ถึงบ้านนางพร  ศรีสกุล ไม่มีไหล่ทาง

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้าง ถนน คสล.กว้าง 100,000    -          -          -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ภายในหมู่บ้านหนองบัวค า สะดวกในการใช้เส้นทาง 3  เมตร  ยาว  54  เมตร  ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
หมู่ท่ี 5จากบ้านนายบุญทัน เรืองนอก สัญจรไปมา หนา  0.15  เมตร เดินทางสะดวก
ไปบ้านนางสมจิตร โกรพิมาย ไม่มีไหล่ทาง

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้าง ถนน คสล.กว้าง 5 840,000    840,000    840,000   840,000    840,000   ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านหนองบัวค า หมู่ท่ี  5 สะดวกในการใช้เส้นทาง เมตร   ยาว  1,400  เมตร  ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
จากแยกบ้านนายอ่อม  ปุวิเส สัญจรไปมา หนา  0.15 เมตร เดินทางสะดวก
ไปบ้านดอนประดู่ หมู่ท่ี  13 พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ 02
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1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
28 โครงการก่อสร้างถนน คศล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 2 -          -          70,000     -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านหนองบัวค า  หมู่ท่ี  5 สะดวกในการใช้เส้นทาง  เมตร  ยาว 57 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
จากบ้านนายทวน  ศิรินอก  สัญจรไปมา หนา 0.15  เมตร เดินทางสะดวก
ไปบ้านนางพร  ศรีสกุล ไม่มีไหล่ทางหินคลุก

29 โครงการก่อสร้างถนน คศล.   เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  3 -          -          -          -          160,000   ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านหนองบัวค า  หมู่ท่ี  5 จากวัด สะดวกในการใช้เส้นทาง เมตร  ยาว  89 เมตร หนา ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
หนองบัวค า ถึงบ้านนางพร ศรีสกุล สัญจรไปมา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง เดินทางสะดวก

30 โครงการก่อสร้างถนน คศล.  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5  -          -          600,000   600,000    -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านหนองบัวค า  หมู่ท่ี 5 สะดวกในการใช้เส้นทาง เมตร  ยาว 400  เมตร  ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
จากทางลาดยางไปถึงบ้านนายค าผาย สัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร เดินทางสะดวก
สุวรรณวิจิตร

31 โครงการก่อสร้างถนน คศล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5  -          -          -          -          210,000   ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านหนองบัวค า  หมู่ท่ี  5 สะดวกในการใช้เส้นทาง เมตร   ยาว 70  เมตร  ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
จากบ้านนางลัด จันทค่อมไป สัญจรไปมา หนา  0.15  เมตร เดินทางสะดวก
บ้านนายภูมิ  มุขพิมาย  

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ 02
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1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
32 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนนโดยวิธีการปูผิวทาง 672,000    -          -          -                     -   ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จากบ้านหนองบัวค า หมู่ท่ี 5 สะดวกในการใช้เส้นทาง แบบ Asphaltic  Concrete ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
ไปบ้านโนนหญ้านาง หมู่ท่ี 8 สัญจรไปมา กว้าง 5  เมตร ยาว 420 เมตร เดินทางสะดวก

หนา 4 ซม.เสริมทับผิวจราจรเดิม   

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 660,000    660,000    660,000   660,000    660,000   ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ
โรงเรียนบ้านหนองบัวค า หมู่ท่ี 5 สะดวกในการใช้เส้นทาง 5 เมตร ยาว 1,100  เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
ไปบ้านหนองพฤกษ์ อ าเภอจักราช สัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร เดินทางสะดวก

34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนนโดยวิธีการปูผิวทาง 744,000    744,000    744,000   744,000    744,000   ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านหนองระเวียง หมู่ท่ี 6 จากบ้าน สะดวกในการใช้เส้นทาง แบบ Asphaltic  Concrete ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
นายแปลก  ป่ันสันเทียะ  บ้านมาบ สัญจรไปมา กว้าง 6  เมตร ยาว 2,000 เมตร เดินทางสะดวก
ประดู่ หมู่ท่ี 7 (ซอย6) หนา 4 ซม.เสริมทับผิวจราจรเดิม   

35 โครงการขยายไหล่ทาง คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทาง คสล.กว้าง 260,000    -          -          -                     -   ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านหนองระเวียง  หมู่ท่ี  6 สะดวกในการใช้เส้นทาง ข้างละ 1.00 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
จากบ้านผู้ใหญ่ประจักษ์  อาศัยกลาง สัญจรไปมา ยาวข้างละ  250 เมตร เดินทางสะดวก
ถึงบ้านนายสังข์  คลังพิมาย หนา 0.15 เมตร   

งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ 02

66



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
36 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนนโดยวิธีการปูผิวทาง 930,000    -                     -   -                     -   ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านมาบประดู่ หมู่ท่ี 7 สะดวกในการใช้เส้นทาง แบบ Asphaltic  Concrete ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
ไปบ้านใหม่ทิพย์ประชา หมู่ท่ี 19 สัญจรไปมา กว้าง 6  เมตร ยาว 500 เมตร เดินทางสะดวก
( ซอย5 ) หนา 4 ซม.เสริมทับผิวจราจรเดิม   

37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนนโดยวิธีการปูผิว -          930,000    -          -                     -   ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านมาบประดู่ หมู่ท่ี 7 สะดวกในการใช้เส้นทาง ทางแบบAsphaltic Concrete ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
ไปบ้านหนองระเวียง หมู่ท่ี 6 สัญจรไปมา กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร เดินทางสะดวก
( ซอย 6) หนา 4 ซม.เสริมทับผิวจราจร   

38 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.  -          -          -          -           2,500,000 ร้อยละ 70 ป้องกันและแก้ไขปัญหา กองช่าง
ภายในหมู่บ้านมาบประดู่ หมู่ท่ี 7 สะดวกในการใช้เส้นทาง กว้าง 1 เมตร ลึก  0.50 เมตร ประชาชน น้ าท่วมขังถนนและบ้าน

สัญจรไปมา ยาว 1,000 เมตร มีความพึงพอใจ เรือนราษฎร

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4  800,000    800,000    800,000   800,000    800,000   ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมา กองช่าง
จากบ้านโนนหญ้านาง หมู่ท่ี 8 สะดวกในการใช้เส้นทาง เมตร  ยาว 1,300  เมตร ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึน
ไปบ้านใหม่ฉมวก ต าบลนิคมสร้าง สัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร เดินทางสะดวก
ตนเอง พร้อมไหล่ทางหินคลุก  

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ 02

67



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
40 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนนโดยวิธีการปูผิว 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านโนนหญ้านาง หมู่ท่ี  8 สะดวกในการใช้เส้นทาง ทางแบบAsphaltic Concrete ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
ไปบ้านมาบประดู่ หมู่ท่ี 7 สัญจรไปมา กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เดินทางสะดวก
( ซอย 5) เมตร หนา 4 ซม.เสริมทับผิว   

จราจร

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 6 700,000    700,000    700,000   700,000    700,000   ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมา กองช่าง
จากบ้านโนนหญ้านาง หมู่ท่ี 8 ไป สะดวกในการใช้เส้นทาง เมตร  ยาว 1,000 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึน
บ้านหนองบัวค า หมู่ท่ี 5 สัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร เดินทางสะดวก

พร้อมไหล่ทางหินคลุก  

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง  5  540,000    540,000    540,000   540,000    540,000   ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมา กองช่าง
หมู่บ้านโนนหญ้านาง หมู่ท่ี 8 สะดวกในการใช้เส้นทาง เมตร  ยาว   950   เมตร ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึน
สายรอบบ้านด้านทิศใต้ สัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร เดินทางสะดวก

พร้อมไหล่ทางหินคลุก 
วางท่อ คสล.ศก.ขนาด 0.40
เมตร  จ านวน 1 จุด 7 ท่อน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ 02

68



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง  4 -          -          -          650,000    650,000   ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมา กองช่าง
ภายในหมู่บ้านโนนหญ้านาง หมู่ท่ี 8 สะดวกในการใช้เส้นทาง เมตร  ยาว   530 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึน
สายรอบบ้านทางทิศเหนือ สัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร เดินทางสะดวก

พร้อมไหล่ทางหินคลุก  

44 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง 5 -          -          -          1,400,000 -          ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมา กองช่าง
ในหมู่บ้านโนนหญ้านางหมู่ท่ี  8 สะดวกในการใช้เส้นทาง เมตร ยาว  1,700  เมตร  ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึน
ต่อจากถนนสายรอบบ้าน สัญจรไปมา หนา  0.10  เมตร เดินทางสะดวก
ส่ีแยกทางทิศใต้ไปบ้านหนองพฤกษ์  พร้อมบดทับแน่น
อ าเภอจักราช

45 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง 5 -          -          -          -          650,000   ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
ในหมู่บ้านโนนหญ้านางหมู่ท่ี  8 สะดวกในการใช้เส้นทาง เมตร ยาว  760  เมตร  ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึน
จากแยกรอบบ้านทางทิศใต้ถึง สัญจรไปมา หนา  0.10  เมตร เดินทางสะดวก
สามแยกสระหนองขามป้อม พร้อมบดทับแน่น

46 โครงการขยายไหล่ทาง คศล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทาง สองข้างถนน -          -          -          -          1,200,000 ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
บ้านโนนหญ้านาง หมู่ท่ี 8 สะดวกในการใช้เส้นทาง ข้างละ 1.00  เมตร ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึน

สัญจรไปมา ความยาว  2,000  เมตร เดินทางสะดวก

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

แบบ ผ 02

69



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
47 โครงการซ่อมแซมถนนบ้านนาตาหิน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนนโดยวิธีการปูผิว 930,000    930,000    930,000   -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมา กองช่าง

หมู่ท่ี  9 จากฝายไปบ้านโนนสะเดา สะดวกในการใช้เส้นทาง ทางแบบ Asphaltic Concrete ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึน
หมู่ท่ี  10 สัญจรไปมา กว้าง 5 เมตร ยาว1,670 เมตร เดินทางสะดวก

หนา 4 ซม.เสริมทับผิวจราจรเดิม

48 โครงการซ่อมแซมถนนบ้านนาตาหิน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนนโดยวิธีการปูผิว -          430,000    -          -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมา กองช่าง
หมู่ท่ี  9 จากบ้านนางพิน  ถึงบ้าน สะดวกในการใช้เส้นทาง ทางแบบ Asphaltic Concrete ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึน
นายผล  นันมา สัญจรไปมา กว้าง 4  เมตร ยาว 325 เมตร เดินทางสะดวก

หนา 4 ซม.เสริมทับผิวจราจรเดิม

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายหมู่ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร -          570,000    -          -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมา กองช่าง
บ้านนาตาหิน หมู่ท่ี 9 จากบ้าน สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึน
นางสุดใจ  ถึงนาวัด สัญจรไปมา ไม่มีไหล่ทาง เดินทางสะดวก

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายหมู่ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3 เมตร -          -          -          -          430,000   ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมา กองช่าง
บ้านนาตาหิน หมู่ท่ี 9 จากบ้าน สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึน
นางล าพวน ถึงบ้านหนองหลอด สัญจรไปมา ไม่มีไหล่ทาง เดินทางสะดวก

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ 02

70



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 -          -          472,000   -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
หมู่บ้านนาตาหิน หมู่ท่ี 9 จากบ้าน สะดวกในการใช้เส้นทาง เมตร ยาว 200 เมตร  หนา ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึน กองช่าง
นางมยุรี ถึงหนองอ้อ สัญจรไปมา 0.15  เมตร ไม่มีไหล่ทาง เดินทางสะดวก

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 2.5 -          -          -          150,000    -          ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
หมู่บ้านนาตาหิน หมู่ท่ี 9 จากบ้าน สะดวกในการใช้เส้นทาง เมตร ยาว 100 เมตร หนา ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึน กองช่าง
นายสมส่วน ถึงบ้านนางคูณ สัญจรไปมา 0.15  เมตร ไม่มีไหล่ทาง เดินทางสะดวก

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 2.5เมตร -          -          -          -          80,000     ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมา กองช่าง
หมู่บ้านนาตาหิน หมู่ท่ี 9 จากบ้าน สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว  48 เมตร หนา 0.15 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึน
นายจ าลองถึงบ้านนางส าราญ สัญจรไปมา ไม่มีไหล่ทาง เดินทางสะดวก

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3 เมตร -          -          -          -          60,000     ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมา กองช่าง
หมู่บ้านนาตาหิน หมู่ท่ี 9 จากบ้าน สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว  30 เมตร หนา 0.15 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึน
นายนาค ถึงบ้านนางล าไพ สัญจรไปมา ไม่มีไหล่ทาง เดินทางสะดวก

55 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3 เมตร -          -          -          270,000    -          ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมา กองช่าง
หมู่บ้านนาตาหิน หมู่ท่ี 9 จากบ้าน สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึน
นางหนูถึงบ้านนางเหลียว สัญจรไปมา พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก เดินทางสะดวก

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ 02

71



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล -          -          -          -          150,000   ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมา กองช่าง
หมู่บ้านนาตาหิน หมู่ท่ี 9 จากบ้าน สะดวกในการใช้เส้นทาง .กว้าง 4 เมตร ยาว  60 เมตร  ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึน
นางรัตน์ดาถึงบ้านนางตุ๋ย สัญจรไปมา หนา  0.15  เมตร พร้อมไหล่ทาง เดินทางสะดวก

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. -          -          -          -          110,000   ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมา กองช่าง
ภายในหมู่บ้านนาตาหิน สะดวกในการใช้เส้นทาง กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึน
หมู่ท่ี 9  จากบ้านนายสมส่วน สัญจรไปมา หนา  0.15  เมตร เดินทางสะดวก
ถึงบ้านนางศศิวิมล ไม่มีไหล่ทาง

58 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 -          -          -          -          220,000   ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมา กองช่าง
ภายในหมู่บ้านนาตาหิน สะดวกในการใช้เส้นทาง เมตร ยาว 90 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึน
หมู่ท่ี 9  จากบ้านนายชูชาติ สัญจรไปมา หนา  0.15  เมตร เดินทางสะดวก
ถึงบ้านนางส าเรียง ไม่มีไหล่ทาง

59 โครงการซ่อมแซมถนนบ้านโนนเสดา เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนนโดยวิธีการปูผิว 800,000    800,000    800,000   -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมา กองช่าง
หมู่ท่ี  10 ไปบ้านหนองโสน หมู่ท่ี 11 สะดวกในการใช้เส้นทาง ทางแบบ Asphaltic Concrete ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึน

สัญจรไปมา กว้าง 5 เมตร ยาว1,500 เมตร เดินทางสะดวก
หนา 4 ซม.เสริมทับผิวจราจรเดิม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ 02

72



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

60 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 เมตร -          -          627,500   627,500    627,500   ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมา กองช่าง
หมู่บ้านโนนสะเดา หมู่ท่ี 10 จาก สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึน
กระท่อมตารอด ไปสะพานวังหม้อแกง สัญจรไปมา เดินทางสะดวก

61 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 เมตร -          750,000    750,000   750,000    -          ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมา กองช่าง
หมู่บ้านโนนสะเดาหมู่ท่ี  10 สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว 760 เมตร หนา 0.15 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึน
จากบ้านนางณัฐฐา ขอนงูเหลือม สัญจรไปมา พร้อมไหล่ทางหินคลุก เดินทางสะดวก
ถึงวังโพลง

62 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน หินคลุก -          -          -          -          400,000   ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมา กองช่าง
โนนสะเดา หมู่ท่ี 10 ถนนสายแยก สะดวกในการใช้เส้นทาง กว้าง 5 เมตร ยาว 473  เมตร ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึน
เข้าฝายหนองบัวลอย สัญจรไปมา หนา 0.10 เมตร เดินทางสะดวก

พร้อมบดทับแน่น

63 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3 เมตร 320,000    -          -          -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมา กองช่าง
หมู่บ้านหนองโสน หมู่ท่ี 11 สะดวกในการใช้เส้นทาง เมตร ยาว173 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึน
จากบ้านนายคูณ  เช่ือฟัง สัญจรไปมา หนา 0.15  เมตร เดินทางสะดวก
ถึงบ้านนายสมศักด์ิ  พลธานี พร้อมไหล่ทางหินคลุก

งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ 02

73



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร -          305,000    305,000   305,000    305,000   ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมา กองช่าง
หมู่บ้านหนองโสน หมู่ท่ี 11 สะดวกในการใช้เส้นทาง เมตร ยาว 500  เมตร ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึน
จากบ้านนายสมศักด์ิ  พลธานี สัญจรไปมา หนา 0.15  เมตร เดินทางสะดวก
ถึงบ้านนางกรองทอง  เกษมโชครักษา พร้อมไหล่ทางหินคลุก

65 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง 4เมตร -          -          -          -          400,000   ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมา กองช่าง
หมู่บ้านหนองโสน หมู่ท่ี 11 จากส่ีแยกสะดวกในการใช้เส้นทาง  ยาว 1,118  เมตร หนา ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก
บ้านนายทักษิณ  ถนัดหมอ ถึงป้าย สัญจรไปมา  0.10  เมตร เสริมคันดินกว้าง เดินทางสะดวก รวดเร็วข้ึน
หมู่บ้านหนองโสน 6 เมตร สูง 1 เมตร วางท่อ คสล.

ศก.0.60 เมตร จ านวน 6 ท่อน
  1 จุด  พร้อมบดทับแน่น

66 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.จาก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนนโดยวิธีการปูผิว 600,000    600,000    600,000   600,000    -          ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมา กองช่าง
หนองโสน หมู่ท่ี 11 ไปบ้านโนน สะดวกในการใช้เส้นทาง ทางแบบ Asphaltic Concrete ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก
สะเดา หมู่ท่ี 10 สัญจรไปมา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร เดินทางสะดวก รวดเร็วข้ึน

หนา 4 ซม.เสริมทับผิวจราจรเดิม
67 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือช่วยระบายน้ าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. -          -          250,000   -          -          ร้อยละ 70 ช่วยระบายน้ าท่วมขัง กองช่าง

คสล.ภายในหมู่บ้านหนองโสน บริเวณบ้านเรือนราษฎร กว้าง 0.40 เมตร ลีก 0.40 ประชาชนมี บริเวณบ้านเรือนราษฎร
หมู่ท่ี 11 เม่ือมีฝนตกหนัก เมตร ยาว 97 เมตร ความพึงพอใจ เม่ือมีฝนตกหนัก

โครงการ วัตถุประสงค์

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี
งบประมาณ

แบบ ผ 02

74



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

68 โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนนโดยวิธีการปูผิว 960,000    -          -          -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมา กองช่าง
เพชร หมู่ท่ี 12 จากบ้าน น.ส.แฉล้ม สะดวกในการใช้เส้นทาง ทางแบบ Asphaltic Concrete ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึน
รวมพิมาย ถึงบ้านนางกิมเฮียง สัญจรไปมา กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร เดินทางสะดวก
พร้อมสันเทียะ หนา 4 ซม.เสริมทับผิวจราจรเดิม

69 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง -          320,000    320,000   -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมา กองช่าง
ภายในหมู่บ้านเพชร หมู่ท่ี 12 สะดวกในการใช้เส้นทาง  4 เมตร ยาว 260 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึน
จากบ้านนายเกิด  บุญมาก ถึง สัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร วางท่อ คสล. เดินทางสะดวก
สระบ้านเพชร ศก. 0.80 เมตร จ านวน 8 ท่อน

จ านวน 1 จุด

70 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง -          -          -          1,160,000 -          ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมา กองช่าง
ภายในหมู่บ้านเพชร หมู่ท่ี 12 สะดวกในการใช้เส้นทาง  4 เมตร ยาว 475 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึน
จากสามแยกบ้านหัวถนน ถึงบ้าน สัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร วางท่อ คสล. เดินทางสะดวก
นายสุนทร  ฟ้าลี ศก. 0.80 เมตร จ านวน 7 ท่อน

จ านวน 3 จุด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ 02

75



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
71 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร -          -          -          850,000    -          ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีสัญจรไปมา กองช่าง

ภายในหมู่บ้านเพชร หมู่ท่ี 12 สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว 345 เมตร หนา 0.15 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกรวดเร็วข้ึน
สายบ้านนายสี  กล้าแข็ง  ถึงทาง สัญจรไปมา วางท่อ คสล.ศก.0.80 เมตร เดินทางสะดวก
สายนอกสุดด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน จ านวน 7 ท่อน จ านวน 1 จุด

72 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนหินคลุก.กว้าง 4 -          -          -          -             230,000 ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เพชร หมู่ท่ี 12 จากแยกคุ้มหนองนก สะดวกในการใช้เส้นทาง เมตร ยาว 740 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
สาลิกา ถึงถนนสายหลักสิบ สัญจรไปมา หนา 0.10  เมตร เดินทางสะดวก

วางท่อ คสล.ศก.0.80 เมตร 
จ านวน 7 ท่อน จ านวน 3 จุด

73 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายใน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.กว้าง -          -          -          -          790,000   ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่บ้านเพชร หมู่ท่ี 12 จากบ้าน สะดวกในการใช้เส้นทาง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
น.ส.ศรีไพร มีพิมายถึงบ้านนายส ารวย สัญจรไปมา ยาว 340 เมตร เดินทางสะดวก
กว้างพิมาย

74 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี  13  สาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 เมตร   885,000    885,000    885,000   885,000    885,000   ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
โนนเพ็ชรไปบ้าน โจด หมู่ท่ี 15 สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว  1,500   เมตร  ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา

สัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร เดินทางสะดวก
พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ 02

แบบ ผ 02

76



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

75 โครงการก่อสร้างถนน  คศล.   เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 เมตร 910,000    -          -          -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านดอนประดู่หมูท่ี 13  จากทางเข้า สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว 307 เมตร หนา 0.15 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
คุ้มโนนตาแก้วถึงสระน้ าประปา สัญจรไปมา เดินทางสะดวก

76 ก่อสร้างถนน คสล.สายคลอง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 เมตร   -          -          -          890,000    -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ตาแก้วถึงประปาหมู่บ้านดอนประดู่ สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว  300   เมตร  ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
หมู่ท่ี 13 สัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร เดินทางสะดวก

พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก

77 โครงการก่อสร้างถนน คศล.ท่ี เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 เมตร -          550,000    550,000   550,000    550,000   ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านดอนประดู่  หมู่ท่ี 13 สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว743 เมตร หนา 0.15 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
จากบ้านนายประเสริฐ  เข็มนาค  สัญจรไปมา เดินทางสะดวก
ถึงถนนเพชรมาตุคา

78 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 เมตร 960,000    960,000    960,000   960,000    960,000   ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ดอนประดู่ หมู่ท่ี 13 ไปบ้าน สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว 1,600  เมตร หนา 0.15 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
หนองขาม หมู่ท่ี 2 สัญจรไปมา พร้อมไหล่ทางหินคลุก เดินทางสะดวก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ 02

77



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

79 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 เมตร 826,000    826,000    826,000   826,000    826,000   ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ดอนประดู่ หมู่ท่ี 13 ไปบ้าน สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว 1,400  เมตร หนา0.15 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
หนองบัวค า หมู่ท่ี 5 สัญจรไปมา พร้อมไหล่ทางหินคลุก เดินทางสะดวก

80 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร 130,000    -          -          -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่บ้านดอนประดู่ หมู่ท่ี 13 สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
จากศาลาประชาคมถึงบ้านนายกิต สัญจรไปมา ไม่มีไหล่ทาง เดินทางสะดวก
ค าวัฒน์

81 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร -          550,000    -          -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่บ้านดอนประดู่ หมู่ท่ี 13 สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว 225  เมตร หนา 0.15 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
จากนานายส ารวย ถึงล าจักราช สัญจรไปมา พร้อมไหล่ทางหินคลุก เดินทางสะดวก

82 โครงการซ่อมแซมถนนจากบ้านดอน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนนโดยวิธีการปูผิว 930,000    -          -          -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ประดู่ หมู่ท่ี 13 ไปบ้านดอนหวาย สะดวกในการใช้เส้นทาง ทางแบบ Asphaltic Concrete ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
หมู่ท่ี 3 สัญจรไปมา กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร เดินทางสะดวก

หนา 4 ซม.เสริมทับผิวจราจรเดิม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ 02

78



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

83 โครงการสร้างท่อลอดเหล่ียมบ้าน เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาน้ า ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาด -          -          350,000   -          -          ร้อยละ 70 ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ า กองช่าง
ดอนประดู่ หม่ท่ี 13 ข้ามคลองตาแก้ว ท่วมพ้ืนท่ีท าการเกษตร 2 ช่อง กว้าง 1.80 เมตร สูง ประชาชนมี ท่วมพ้ืนท่ีท าการเกษตร

1.80  เมตร  ยาว 5  เมตร ความพึงพอใจ

84 โครงการสร้างท่อลอดเหล่ียมบ้าน เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาน้ า ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาด -          -          -          350,000    -          ร้อยละ 70 ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ า กองช่าง
ดอนประดู่ หม่ท่ี 13 ข้ามคลองแค ท่วมพ้ืนท่ีท าการเกษตร 2 ช่อง กว้าง 1.80 เมตร สูง ประชาชนมี ท่วมพ้ืนท่ีท าการเกษตร

1.80  เมตร  ยาว 5  เมตร ความพึงพอใจ

85 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร 140,000    -          -          -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หัวถนน  หมู่ท่ี 14 จากแยกบ้าน สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว 56 เมตร วางท่อระบายน้ า  ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
นางถนอม  บุญมาก ถึงบ้าน สัญจรไปมา ศก.0.30 เมตรจ านวน  6   ท่อน เดินทางสะดวก
นายส ารวย  นากุดนอก หนา  0.15 เมตร 

พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก

86 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4  เมตร 100,000    -          -          -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หัวถนน หมู่ท่ี 14 ซอยบ้านนางต๋ิม สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว 40 เมตร  หนา 0.15 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
นาลา  ถึงบ้านนางเต้ียม  เน้ือนา สัญจรไปมา ไม่มีไหล่ทาง เดินทางสะดวก

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ 02

79



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

87 ซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ท่ี 14 จากบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนนโดยวิธีการปูผิว -          800,000    -          -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายอ่วม นาภูมิ ถึงแยกไปบ้าน สะดวกในการใช้เส้นทาง ทางแบบ Asphaltic Concrete ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
หนองโสน หมู่ท่ี 11 สัญจรไปมา กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร เดินทางสะดวก

หนา 4 ซม.เสริมทับผิวจราจรเดิม

88 โครงการก่อสร้างถนน  คศล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร -          -          370,000   -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านหัวถนนหมู่ท่ี 14 สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
ซอยบ้านนางอัครณี  เน้ือนา สัญจรไปมา เดินทางสะดวก
 ถึงบ้านนางแจ้ง  เน้ือนา

89 โครงการก่อสร้างถนน  คศล.  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร -          -          -          250,000    -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านหัวถนนหมู่ท่ี 14 สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
ซอยบ้านนางลอย พันธ์ุข้าวเหนียว สัญจรไปมา เดินทางสะดวก
ถึงบ้านนายประคอง  ทองคล่ี

90 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3 เมตร -          -          -          210,000    ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
โจด หมู่ท่ี 15  จากบ้าน สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว 122 เมตร หนา 0.15 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
นายเชนทร์  บุญย่ิง  ถึงบ้าน สัญจรไปมา ไม่มีไหล่ทาง เดินทางสะดวก
นายชิน  บุญย่ิง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ 02

80



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
91 โครงการซ่อมแซมถนนบ้าน โจดหมู่ท่ี เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนนโดยวิธีการปูผิว 1,150,000 -          -          -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง

15 สายกลางบ้าน สะดวกในการใช้เส้นทาง ทางแบบ Asphaltic Concrete ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
สัญจรไปมา กว้าง 5 เมตร ยาว 710 เมตร เดินทางสะดวก

หนา 4 ซม.เสริมทับผิวจราจรเดิม

92 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโจด เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 เมตร -          -          775,000   775,000    -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
จากนานายทวน  บุญมาก ถึง สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว 560 เมตร หนา 0.15 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
นานางดวน  คลอพิมาย สัญจรไปมา พร้อมไหล่ทางหินคลุก เดินทางสะดวก

93 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโจด เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 เมตร -          462,500    462,500   462,500    462,500   ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
จากบ้านนายร่ืน  เน้ือนา สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว 627 เมตร หนา 0.15 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
ถึงสามแยกสวนนางละมัย  ถนัดหมอ สัญจรไปมา พร้อมไหล่ทางหินคลุก เดินทางสะดวก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ 02

81



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
94 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 6 เมตร 522,000    522,000    522,000   522,000    522,000   ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านก้าวพัฒนา หมู่ท่ี 16 (ซอย8) สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
ต่อจากถนน  คสล.เดิม สัญจรไปมา พร้อมไหลทางหินคลุก เดินทางสะดวก

95 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 6 เมตร -          -          -          785,000    785,000   ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านก้าวพัฒนา หมู่ท่ี 16 (ซอย9) สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
ต่อจากถนน  คสล.เดิม สัญจรไปมา พร้อมไหลทางหินคลุก เดินทางสะดวก

96 โครงการซ่อมแซมถนนบ้านก้าวพัฒนา เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนนโดยวิธีการปูผิว -          1,210,000 1,210,000 -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ท่ี 16 จากซอย 8 ไปบ้านหัวถนน สะดวกในการใช้เส้นทาง ทางแบบ Asphaltic Concrete ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
หมู่ท่ี 14 สัญจรไปมา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร เดินทางสะดวก

หนา 4 ซม.เสริมทับผิวจราจรเดิม

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ 02

82



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
97 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3 เมตร 800,000    -          -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านก้าวพัฒนา หมู่ท่ี 16 จาก สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว 370  เมตร หนา 0.15 ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
แยกนา นายลัด  ห้ิวพิมาย  ไปบ้าน สัญจรไปมา เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก เดินทางสะดวก
นางสาวเล่ียม  กล้าแข็ง พร้อมวางท่อลอดเหล่ียม ขนาด

กว้าง2.1เมตร สูง 2.1 เมตร 
ยาว 3 เมตร

98 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 2 เมตร -          -          600,000   -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านก้าวพัฒนา หมู่ท่ี 16 สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
ซอยบ้านนางนฤมล  เพชรจรัสไพศาล สัญจรไปมา เดินทางสะดวก

99 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 2 เมตร -          -          -          600,000    -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านก้าวพัฒนา หมู่ท่ี 16 สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
ซอยบ้านนางปราณีต  โหมดเอ่ียม สัญจรไปมา เดินทางสะดวก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ 02

83



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
100 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 2 เมตร -          -          -          -               68,000 ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านก้าวพัฒนา หมู่ท่ี 16 สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว 57 เมตร หนา 0.15 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
ซอยบ้านนายเฉลียว  ท าดี สัญจรไปมา เดินทางสะดวก

101 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ เสริมดินกว้าง 8 เมตร ยาว 850 -          -          1,000,000 -                     -   ร้อยละ 70  กองช่าง
บ้านก้าวพัฒนา หมู่ท่ี 16 สาย สะดวกในการใช้เส้นทาง เมตร หนา0.50 เมตร ลงหินคลุก ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
เพชรมาตุคลา สัญจรไปมา กว้าง  6 เมตร ยาว 850 เมตร  เดินทางสะดวก

หนา 0.10 เมตร วางท่อ คศล. 
ศก.0.80 เมตร จ านวน 2จุด
จุดละ 8 ท่อน

102 โครงการสร้างท่อลอดเหล่ียมบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาด     600,000 -          -          -          -          ร้อยละ 70 ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ า กองช่าง
หนองกุฎีงามหม่ท่ี 17 จุดบ้าน สะดวกในการใช้เส้นทาง กว้าง 3.00 เมตร สูง ผู้ใช้เส้นทาง ท่วมขังบ้านเรือนราษฎร
นายประกอบ  คูณค้ า สัญจรไปมา 1.80  เมตร  ยาว 12  เมตร เดินทางสะดวก

103 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร -          740,000    -          -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านหนองกุฎีงาม หมู่ท่ี 17 สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
จากบ้านนายชูวิทย์ เพ็ชรสิน  สัญจรไปมา ไม่มีไหล่ทาง เดินทางสะดวก
ถึงบ้านนายวิเชียร  ด านา

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

แบบ ผ 02

84



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
104 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3 เมตร 404,000    404,000    404,000   404,000    404,000   ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านหนองกุฎีงาม หมู่ท่ี 17 สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว 1,100 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
จากบ้านนางเปรียว  ทะรินรัมย์  สัญจรไปมา หนา 0.15เมตร เดินทางสะดวก
ถึงนานายสมร  คูณค้ า

105 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3 เมตร -          -          550,000   -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านหนองกุฎีงาม หมู่ท่ี 17 สะดวกในการใช้เส้นทาง ยาว 300 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
จากบ้านนายกร  นราพันธ์  สัญจรไปมา หนา 0.15เมตร เดินทางสะดวก
ถึงบ้านนายกวินธร  ชูชีพ

106 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนนโดยวิธีการปูผิว 615,000    615,000    -          -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านน้ าตาลพัฒนา หมู่ท่ี 18 สะดวกในการใช้เส้นทาง ทางแบบ Asphaltic Concrete ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
ไปบ้านหัวถนน หมู่ท่ี 14 สัญจรไปมา กว้าง 6 เมตร ยาว 657  เมตร เดินทางสะดวก

หนา 4 ซม.เสริมทับผิวจราจรเดิม

107 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนนโดยวิธีการปูผิว 744,000    744,000    744,000   744,000    744,000   ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านใหม่ทิพย์ประชา หมู่ท่ี 19 สะดวกในการใช้เส้นทาง ทางแบบ Asphaltic Concrete ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
(ซอย 5 บน ) จากศาลาประชาคม สัญจรไปมา กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร เดินทางสะดวก
ไปบ้านมาบประดู่ หมู่ท่ี 7 หนา 4 ซม.เสริมทับผิวจราจรเดิม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ 02

85



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
108 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนนโดยวิธีการปูผิว -          560,000    560,000   560,000    560,000   ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านใหม่ทิพย์ประชา หมู่ท่ี 19 สะดวกในการใช้เส้นทาง ทางแบบ Asphaltic Concrete ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
(ซอย 5 ต่ า) จากส่ีแยก สัญจรไปมา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร เดินทางสะดวก
ถึงสะพานข้ามล าฉมวก หนา 4 ซม.เสริมทับผิวจราจรเดิม

109 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนนโดยวิธีการปูผิว 1,135,000 1,135,000 -          -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านทรัพย์โพธ์ิงาม หมู่ท่ี 20 สะดวกในการใช้เส้นทาง ทางแบบ Asphaltic Concrete ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
จากส่ีแยกโรงงานน้ าตาล สัญจรไปมา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,220 เมตร เดินทางสะดวก
ถึงแยกไป หมู่ท่ี 17 หนา 4 ซม.เสริมทับผิวจราจรเดิม

110 โครงการก่อสร้างถนน คศล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน  คศล.  ขนาด -          550,000    550,000   -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านทรัพย์โพธ์ิ งามหมู่ท่ี  20 สะดวกในการใช้เส้นทาง กว้าง  4 เมตร ยาว 450 เมตร ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
จากบ้านนายแถม  พวงพิมาย สัญจรไปมา พร้อมไหล่ทางหินคลุก เดินทางสะดวก
ถึงถนน  คศล. หมู่ท่ี 20 - หมู่ท่ี 17

111 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ เสริมคันทาง กว้าง 6  เมตร -          -          -          300,000    -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านทรัพย์โพธ์ิงาม หมู่ท่ี 20 สะดวกในการใช้เส้นทาง ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
จากบ้านนางสาคร  สานเป็น สัญจรไปมา 4 เมตร  ยาว 330 เมตร หนา เดินทางสะดวก
ถึงแยกบ้านนางสุพิศ  ตีเหล็ก เฉล่ีย 0.10 เมตร  พร้อมบดทับ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ 02

86



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
112 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ เสริมคันทาง กว้าง 6  เมตร -          -          -          -          900,000   ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านทรัพย์โพธ์ิงาม หมู่ท่ี 20 สะดวกในการใช้เส้นทาง ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
สายบ้านนางสมบัติ  หาสุข สัญจรไปมา 4 เมตร  ยาว 950 เมตร หนา เดินทางสะดวก
ไปบ้านนายแถม  พวงพิมาย เฉล่ีย 0.10 เมตร  พร้อมบดทับ

113 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ท่ีช ารุดภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-20 สะดวกในการใช้เส้นทาง ภายในต าบลหนองระเวียง ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
 ต าบลหนองระเวียง สัญจรไปมา เดินทางสะดวก

114 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ เสริมดินสูง 1 เมตร กว้าง -          -          -          -          650,000   ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บ้านทรัพย์โพธ์ิงาม หมู่ท่ี 20 สะดวกในการใช้เส้นทาง 5 เมตร ยาว 550 เมตร ลงหิน ผู้ใช้เส้นทาง สะดวกในการสัญจรไปมา
จากบ้านนายแถม  พวงพิมาย สัญจรไปมา คลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 550 เดินทางสะดวก
ไสวนนางสมบูรณ์ นาคเจริญพงษ์ เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 

พร้อมบดทับแน่น วางท่อ คสล.

ศก.0.80 เมตร ศก.0.80 เมตร
จ านวน 3 จุด ๆ ละ 9 ท่อน

28,135,000 31,860,500 30,595,000 26,818,000 26,901,000 รวม  114 โครงการ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ 02

87



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการวางท่อระบายน้ าบ้านหนอง เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ า ศก.0.60 เมตร 750,000     -  -  -  - ร้อยละ 70 แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

ใหญ่ หมู่ท่ี 1จากบ้านนางข่วน ชีวาวัน ถนนและบ้านเรือนราษฎร พร้อบ่อพัก ความยาว 350 เมตร ประชาชนพึง ถนนและบ้านเรือนราษฎร
ถึงป่าช้า พอใจ

2 โครงการเปล่ียนท่อเมนต์ประปา เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ า วางท่อเมนต์ประปา ภายในหมู่  -  -  -  - 1,000,000 ร้อยละ 70 ประชาชนได้ใช้น้ า กองช่าง
บ้านหนองใหญ่ หมู่ท่ี 1 ประปาอย่างสะดวกและท่ัวถึง บ้าน ศก.2 น้ิว ความยาว ประชาชนพึง ประปาอย่างสะดวกและท่ัวถึง

5,300  เมตร พอใจ

3 โครงการถมดินท่ีสาธารณประโยชน์ เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังบริเวณ ถมดิน-วางท่อ คสล.ท่อระบายน้ า  -  -  -  - 1,400,000 ร้อยละ 70 เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง กองช่าง
บ้านหนองขาม หมู่ท่ี 2 พร้อมวาง กว้างและให้มีระบบระบายน้ า ศก.0.80 เมตร จ านวน 116ท่อน ประชาชนพึง บริเวณกว้างและให้มีระบบ
ท่อระบายน้ า ด้านทิศตะวันตก น้ าท่ีดี ท่อระบายน้ า ศก.0.60 เมตร พอใจ ระบายน้ าท่ีดี
รพ.สต.หนองขาม จ านวน 44  ท่อน(พร้อมบ่อพัก)

4 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าประปา ปรับปรุงระบบประปาแบบ 500,000    -          -          -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าประปา กองช่าง
บ้านโนนหญ้านาง หมู่ท่ี 8 ใช้ท่ีสะอาด กรองน้ าพร้อมระบบคลอรีน ประชาชนมี ใช้ท่ีสะอาด

ความพึงพอใจ
5 โครงการเปล่ียนท่อเมนต์ประปา เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ า วางท่อเมนต์ประปา ภายในหมู่  -  -  - 1,200,000 -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้ใช้น้ า กองช่าง

บ้านมาบประดู่ หมู่ท่ี 7 ประปาอย่างสะดวกและท่ัวถึง บ้าน ศก.2.5 น้ิว ความยาวข้างละ ประชาชนพึง ประปาอย่างสะดวก
3,000 เมตร 2 ข้างทาง พอใจ และท่ัวถึง

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ 02

88



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการวางท่อระบายน้ าภายใน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา วางท่อ คสล.ศก.0.60 เมตร 400,000    -          -          -          -          ร้อยละ 70 ป้องกันและแก้ไขปัญหา กองช่าง

หมู่บ้านหนองโสน หมู่ท่ี 11 น้ าท่วมขังบ้านเรือนราษฎร ยาว 147  เมตร พร้อมบ่อพัก ผู้ใช้เส้นทาง น้ าท่วมขังบ้านเรือนราษฎร
จากบ้านนายประมวล  โกรพิมาย ในช่วงฤดูฝน เดินทางสะดวก ในช่วงฤดูฝน
ถึงบ้านนายสงคราม  โสมสร

7 โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าประปา ก่อสร้างถังน้ าประปา แชมเปญ -          850,000    -          -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าประปาใช้ กองช่าง

หัวถนน หมู่ท่ี 14 ใช้อย่างสะอาดและเพียงพอ ขนาดความจุน้ า 20 ลบ.ม. ประชาชนมี อย่างสะอาดและเพียงพอ
แทนถังเดิมท่ีช ารุด พร้อม ความพึงพอใจ
ปรับปรุงเป็นระบบคลอรีน
และขยายเขต ท่อประปา ศก.
3 น้ิว ระยะทางยาว 450 เมตร

8 โครงการขยายเขตประปาบ้านโจด เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ า ขุดพร้อมวางท่อ PVC ศก.3 น้ิว 42,000     -          -          -          -          ร้อยละ 70 ให้ประชาชนได้ใช้น้ า กองช่าง
หมู่ท่ี 15 จากบ้านนายสนิท จ าพิมาย ประปาอย่างท่ัวถึง ระยะทางยาว 178  เมตร ประชาชนมี ประปาอย่างท่ัวถึง
ถึงบ้านนางทอง  เฮฮา ความพึงพอใจ

9 โครงการขยายเขตประปาบ้านโจด เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ า ขุดพร้อมวางท่อ PVC ศก.3 น้ิว -          50,000     -          -          -          ร้อยละ 70 ให้ประชาชนได้ใช้น้ า กองช่าง
หมู่ท่ี 15 จากบ้านนางแก้ว  บุญมาก ประปาอย่างท่ัวถึง ระยะทางยาว 210 เมตร ประชาชนมี ประปาอย่างท่ัวถึง
ถึงบ้านนางดาว  นาลา ความพึงพอใจ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ 02

89



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการขยายเขตประปาบ้านโจด เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ า ขุดพร้อมวางท่อ PVC ศก.3 น้ิว -          36,000     -          -          -          ร้อยละ 70 ให้ประชาชนได้ใช้น้ า กองช่าง

หมู่ท่ี 15 จากบ้านนางแก้ว  บุญมาก ประปาอย่างท่ัวถึง ระยะทางยาว 150 เมตร ประชาชนมี ประปาอย่างท่ัวถึง
ถึงบ้านนายจ าลอง ประเสริฐการ ความพึงพอใจ

11 โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่ เพ่ือให้ประชาชนมีระบบ วางท่อระบายน้ า คสล.ศก.0.60 -          -          200,000   -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนมีระบบระบาย กองช่าง
บ้านโจด หมู่ท่ี 15 จากบ้านนาย ระบายน้ าท่ีดี ป้องกันปัญหา เมตร จ านวน 70 ท่อน ประชาชนมี น้ าท่ีดีป้องกันปัญหาน้ า
สมจิตร  วิชาเพลง ถึงบ้านนางเหลือ น้ าท่วมขังบ้านเรือนราษฎร พร้อมบ่อพัก  8  จุด ความพึงพอใจ ท่วมขังบ้านเรือนราษฎร
ฉิพิมาย

12 โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่ เพ่ือให้ประชาชนมีระบบ วางท่อระบายน้ า คสล.ศก.0.60 -          -          200,000    -          ร้อยละ 70 ประชาชนมีระบบระบาย กองช่าง
บ้านโจด หมู่ท่ี 15 จากแยกบ้าน ระบายน้ าท่ีดี ป้องกันปัญหา เมตร จ านวน 70 ท่อน ประชาชนมี น้ าท่ีดีป้องกันปัญหาน้ า
นางบุญเหลือ ฉิพิมาย ถึงทางเข้าไร่ น้ าท่วมขังบ้านเรือนราษฎร พร้อมบ่อพัก  8  จุด ความพึงพอใจ ท่วมขังบ้านเรือนราษฎร
นายคนอง  แก้วสุข

13 โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าประปา ก่อสร้างถังน้ าประปา แชมเปญ -          500,000    -          -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าประปาใช้ กองช่าง

หนองบัวค า หมู่ท่ี 5 ใช้อย่างสะอาดและเพียงพอ ขนาดความจุน้ า 20 ลบ.ม. ประชาชนมี อย่างสะอาดและเพียงพอ
แทนถังเดิมท่ีช ารุด พร้อม ความพึงพอใจ
 พร้อมติดต้ังระบบ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ 02

90



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 ติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต อุดหนุนการไฟฟ้าติดต้ังโคม 200,000  -    -    -    -   โคมไฟส่องสว่าง ประชาชนมีความ กองช่าง

บ้านหนองใหญ่ หมู่ท่ี 1 และทรัพย์สิน ไฟส่องสว่าง จ านวน 10 จุด จ านวน 10 จุด ปลอดภัยในชีวิต
ของประชาชน และทรัพย์สิน

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้าน เพ่ือให้ประชาชนท่ีปลูกสร้าง ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน 450,000  -    -    -    -   ประชาชนมี ประชาชนท่ีปลูกสร้าง กองช่าง
หนองขาม หมู่ ท่ี 2 บ้านข้ึนใหม่มีไฟฟ้าใช่อย่าง หนองขาม หมู่ท่ี 2 จ านวน 3 จุด ความพึงพอใจ บ้านข้ึนใหม่มีไฟฟ้า

ท่ัวถึง จุดท่ี1 จากบ้านนายสุชาติ สินปรุ ร้อยละ 70 ใช้อย่างท่ัวถึง
ถึงบ้านนายจิรวัฒน์ ทับสวัสด์ิ
ระยะทาง  400  เมตร
จุดท่ี2  จากบ้านนางสงวน 
เกลาพิมาย ถึงบ้านนายจ าลอง
ค้าสุกร ระยะทาง 145 เมตร
จุดท่ี3 จากบ้านนายอารีย์  
ยาพิมาย ถึงบ้านนางอรจิรา
ส่งพิมาย ระยะทาง 350 เมตร

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ 02

91



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต อุดหนุนการไฟฟ้าติดต้ังโคมไฟ 200,000  -    -    -    -   โคมไฟส่องสว่าง ประชาชนมีความ กองช่าง

ภายในบ้านดอนหวาย หมู่ท่ี 3  และทรัพย์สิน ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 10 จุด จ านวน 10 จุด ปลอดภัยในชีวิต
ของประชาชน และทรัพย์สิน

17 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต อุดหนุนการไฟฟ้าติดต้ังโคมไฟ  -   400,000  -    -    -   โคมไฟส่องสว่าง ประชาชนมีความ กองช่าง
ภายในบ้านหนองระเวียง  และทรัพย์สิน ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 20 จุด จ านวน 20 จุด ปลอดภัยในชีวิต
หมู่ท่ี 6 ของประชาชน และทรัพย์สิน

18 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต อุดหนุนการไฟฟ้าติดต้ังโคมไฟ  -   400,000  -    -    -   โคมไฟส่องสว่าง ประชาชนมีความ กองช่าง
ภายในบ้านมาบประดู่ หมู่ท่ี 7 และทรัพย์สิน ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 20 จุด จ านวน 20 จุด ปลอดภัยในชีวิต

ของประชาชน และทรัพย์สิน

19 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต อุดหนุนการไฟฟ้าติดต้ังโคมไฟ  -    -   300,000  -    -   โคมไฟส่องสว่าง ประชาชนมีความ กองช่าง
ภายในบ้านโนนหญ้านา หมู่ท่ี 8 และทรัพย์สิน ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 15 จุด จ านวน 15 จุด ปลอดภัยในชีวิต

ของประชาชน และทรัพย์สิน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ 02

92



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต อุดหนุนการไฟฟ้าติดต้ังโคมไฟ  -    -   600,000  -    -   โคมไฟส่องสว่าง ประชาชนมีความ กองช่าง

ภายในบ้านนาตาหิน หมู่ท่ี 9 และทรัพย์สิน ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 30 จุด จ านวน 30 จุด ปลอดภัยในชีวิต
ของประชาชน และทรัพย์สิน

21 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต อุดหนุนการไฟฟ้าติดต้ังโคมไฟ  -    -    -   140,000  -   โคมไฟส่องสว่าง ประชาชนมีความ กองช่าง
ในหมู่บ้านโนนสะเดา หมู่ท่ี 10 และทรัพย์สิน ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 7 จุด จ านวน 7 จุด ปลอดภัยในชีวิต

ของประชาชน และทรัพย์สิน

22 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต อุดหนุนการไฟฟ้าติดต้ังโคมไฟ  -    -    -   400,000  -   โคมไฟส่องสว่าง ประชาชนมีความ กองช่าง
ในหมู่บ้านหนองโสน หมู่ท่ี 11 และทรัพย์สิน ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 20 จุด จ านวน 20 จุด ปลอดภัยในชีวิต

ของประชาชน และทรัพย์สิน

23 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต อุดหนุนการไฟฟ้าติดต้ังโคมไฟ  -    -    -    -   320,000 โคมไฟส่องสว่าง ประชาชนมีความ กองช่าง
ในหมู่บ้านเพ็ชร หมู่ท่ี 12 และทรัพย์สิน ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 16 จุด จ านวน 16 จุด ปลอดภัยในชีวิต

ของประชาชน และทรัพย์สิน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ 02
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1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 โครงการขยายไฟฟ้าบ้าน เพ่ือให้ประชาชนท่ีปลูกสร้าง ขยายเขตไฟฟ้าบ้านดอนประดู่  -    -    -   300,000 ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีปลูกสร้าง กองช่าง

ดอนประดู่ หมู่ท่ี 13 บ้านข้ึนใหม่มีไฟฟ้าใช้อย่าง หมู่ท่ี 13 จ านวน 2 จุด ประชาชนมี บ้านข้ึนใหม่มีไฟฟ้า
ท่ัวถึง จุดท่ี 1 จากศาลตาปู่ ถึงแยกไป ความพึงพอใจ ใช้อย่างท่ัวถึง

บ้านหนองบัวค า หมู่ท่ี 5
ระยะทาง  300 เมตร
จุดท่ี 2 จากบ้านนายสมร ไปบ้าน
ดอนหวาย  หมู่ท่ี 3
ระยะทาง  500 เมตร

25 โครงการขยายไฟฟ้าบ้าน เพ่ือให้ประชาชนท่ีปลูกสร้าง ขยายเขตไฟฟ้าบ้านหัวถนน  -    -   80,000  -   ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีปลูกสร้าง กองช่าง
หัวถนน หมู่ท่ี 14 บ้านข้ึนใหม่มีไฟฟ้าใช้อย่าง หมู่ท่ี 14  จากบ้านนายมุ้ย นาลา ประชาชนมี บ้านข้ึนใหม่มีไฟฟ้า

ท่ัวถึง ถึงบ้านนางแต้ม  เน้ือนา ความพึงพอใจ ใช้อย่างท่ัวถึง

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ 02
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1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต อุดหนุนการไฟฟ้าติดต้ังโคมไฟ 140,000  -    -    -    -   โคมไฟส่องสว่าง ประชาชนมีความ กองช่าง

ในหมู่บ้านดอนประดู่ หมู่ท่ี 13 และทรัพย์สิน ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 6 จุด จ านวน 6 จุด ปลอดภัยในชีวิต
ของประชาชน และทรัพย์สิน

27 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต อุดหนุนการไฟฟ้าติดต้ังโคมไฟ 300,000  -    -    -    -   โคมไฟส่องสว่าง ประชาชนมีความ กองช่าง
ในหมู่บ้านโจด หมู่ท่ี 15 และทรัพย์สิน ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 15 จุด จ านวน 15 จุด ปลอดภัยในชีวิต

ของประชาชน และทรัพย์สิน

28 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต อุดหนุนการไฟฟ้าติดต้ังโคมไฟ  -   600,000  -    -    -   โคมไฟส่องสว่าง ประชาชนมีความ กองช่าง
ในหมู่บ้านใหม่ทิพย์ประชา และทรัพย์สิน ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 30 จุด จ านวน 30 จุด ปลอดภัยในชีวิต
หมู่ท่ี 19 ของประชาชน และทรัพย์สิน

29 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต อุดหนุนการไฟฟ้าติดต้ังโคมไฟ  -    -    -    -   100,000 โคมไฟส่องสว่าง ประชาชนมีความ กองช่าง
ในหมู่บ้านทรัพย์โพธ์งาม และทรัพย์สิน ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 5 จุด จ านวน 5 จุด ปลอดภัยในชีวิต
หมู่ท่ี  20 ของประชาชน และทรัพย์สิน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ 02
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1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KP I) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
30 โครงการขยายไฟฟ้าบ้าน เพ่ือให้ประชาชนท่ีปลูกสร้าง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  -    -    -    -   150,000 ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีปลูกสร้าง กองช่าง

ใหม่ทิพย์ประชา หมู่ท่ี 19 บ้านข้ึนใหม่มีไฟฟ้าใช้อย่าง ช่วงท่ี 1 จากบ้านนายเสน่ห์ ประชาชนมี บ้านข้ึนใหม่มีไฟฟ้า
ท่ัวถึง สมดี  ระยะทาง 180  เมตร ความพึงพอใจ ใช้อย่างท่ัวถึง

ช่วงท่ี 2 จากบ้านนายยันต์ 
รุมงูเหลือ ถึงบ้านนายไพร
ปล่ังพิมาย ระยะทาง 80  เมตร

รวม   30  โครงการ 2,982,000 2,836,000    1,180,000   2,240,000   2,972,570   

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีพความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ 02
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1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 2  ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต บ้าน เพ่ือให้ประฃาชนมีเหมือง จุดท่ี 1จากบ้านนางเปล่ง โมเหล็ก -           -            7,500,000   -                -   ประชาชนมีความ ประชาชนมีเหมือง กองช่าง
หนองกฎีงาม หมู่ท่ี 17 ถึงป่าช้า ส่งน ้าในการท้าเกษตร จุดท่ี 2 จากสามแยก นานายเหลือ มีความพอใจ ส่งน ้าเพ่ือท้า
หมู่ท่ี 20 และแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง ป่ันสันเทียะ ถึงบ้านนายสมพงษ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ การเกษตรและน ้า

ด้านา  ขนาด กว้าง  1.50 เมตร 70 ไม่ท่วมขัง
ลึก  1  เมตร ยาว 3,000 เมตร

2 โครงการก่อสร้างเหมือง คสล. เพ่ือให้ประฃาชนมีเหมือง ก่อสร้างเหมือง คสล.ขนาด กว้าง -           3,000,000   -                    -   ประชาชนมีความ ประชาชนมีเหมือง กองช่าง
จาก หมู่ท่ี 2  ถึงหมู่ท่ี 5 ส่งน ้าในการท้าเกษตร 2 เมตร ลึก 2 เมตร มีความพอใจ ส่งน ้าเพ่ือท้า

และแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง ยาว 1,000 เมตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ การเกษตรและน ้า
70 ไม่ท่วมขัง

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานี เพ่ือให้ประชาชนได้มีน ้า ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ -           -            -            -        600,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้มีน ้า กองช่าง
สูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านโนนหญ้านาง ใช้เพ่ือการเกษตร ท่อจ่ายน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านโนน มีความพอใจ ใช้เพ่ือการเกษตร
หมู่ท่ี  8 อย่างพอเพียง หญ้านาง หมู่ท่ี  8 ไม่น้อยกว่าร้อยละ อย่างเพียงพอ

70

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

 2.1  แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ 02
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1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 2  ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตาม เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี จัดอบรมให้กับประชาชนจ้านวน 30,000      30,000       30,000       30,000    30,000   ร้อยละ 80 ผู้เข้า ผู้เข้ารับอบรมเกิด กองส่วเสริม
แนวพระราชด้าริ แนวทางในการด้าเนินชีวิต 60 คน และศึกษาดูงานแปลง ร่วมอบรมมีความ ความรู้และมีแนว การเกษตร

ตามแนวพระราชด้าริ ตัวอย่าง พึงพอใจ ทางด้าเนินชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้าง แบบอเพียง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน

5 โครงการอบรมท้าปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือส่งเสริมการท้าปุ๋ย จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้กับ 30,000      30,000       30,000       30,000    30,000   ร้อยละ 80 ผู้เข้า ผู้เข้ารับการอบ กองส่วเสริม
อินทรีย์จากเศษอาหารและ ประชาชน จ้านวน 60 คน ร่วมอบรมมีความ รมเกิดความรู้ใน การเกษตร
วัตถุดิบท่ีเหลือจากการ พึงพอใจ การท้าปุ๋ยอินทรีย์
เกษตรและการลดต้นทุน
การท้าเกษตร

6 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน เพ่ือสืบสานภูมิปัญญาท้อง จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพ 20,000      20,000       20,000       20,000    20,000   ร้อยละ 80 ผู้เข้า ผู้เข้ารับการอบรม กองส่วเสริม
ถ่ินและส่งเสริมการผลิตและและกลุ่มผลิตสินค้าชุมชน ร่วมอบรมมีความ เกิดความรู้มีแนว การเกษตร
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน จ้านวน  50 คน พึงพอใจ ทางพัฒนาผลิต
ด้านต่าง ๆ ภัณฑ์

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

 2.1  แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ 02

98



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี 2  ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

              (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการส่งเสริมอาชีพการ เพ่ือส่งเสริมการเลี ยงแพะ จัดฝึกอบรมให้กับประชาชน 30,000      30,000       30,000       30,000    30,000   ร้อยละ 80 ผู้เข้า ผู้เข้าอบรมเกิด กองส่องเสริม

เลี ยงแพะ และเพ่ือเป็นทางเลือกใน จ้านวน 60  คน ร่วมอบรมมีความ ความรู้ในการ การเกษตร
การประกอบอาชีพทางการ พึงพอใจ เลี ยงแพะ
เกษตร

8 โครงการส้ารวจข้อมูลการเกษตร เพ่ือส้ารวจข้อมูลการท้า ส้ารวจข้อมูลการท้าการเกษตร 30,000      -            -            -        -       ร้อยละ 80 ผู้เข้า มีข้อมูลการท้าการ กองส่องเสริม
ต้าบลหนองระเวียง การเกษตรของประชาชน จ้านวน  20 หมู่บ้าน ร่วมอบรมมีความ เกษตรของต้าบล การเกษตร

ในต้าบล พึงพอใจ หนองระเวียง

9 โครงการส่งเสริมการปลูกอ้อย เพ่ือส่งเสริมการปลูกอ้อย จัดท้าแปลงพันธ์ุส้าหรับปลูกอ้อย 50,000      50,000       50,000       50,000    50,000   ร้อยละ 80 ผู้ร่วม มีอ้อยพันธ์ุดี กองส่องเสริม
พันธ์ุดีส้าหรับท้าน ้าอ้อย ท้าน ้าอ้อยก้อน โครงการมีความ ส้าหรับท้าน ้า การเกษตร
ก้อน พึงพอใจ อ้อยก้อน

รวมท้ังหมด 9 โครงการ 190,000      3,160,000     7,660,000     160,000    790,000   

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 2.1  แผนงานการเกษตร

แบบ ผ 02
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1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี  3  ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอาหารเสริมนม เพ่ือให้เด็กนักเรียนต้ังแต่ สนับสนุนอาหารเสริมนม 2,006,000  2,006,000 2,006,000  2,006,000 2,006,000  ร้อยละ 100 เพ่ือให้เด็กนักเรียนต้ังแต่ กองการศึกษาฯ

อนุบาล-ป.6 ด้รับอาหาร ให้กับ เด็กนักเรียน  6 ของเด็กท่ีได้รับ อนุบาล-ป.6ได้รับอาหาร
เสริม (นม) ครบถ้วน โรงเรียน/ศูนย์พัฒนา อาหารเสริมนม เสริม (นม) ครบถ้วน
ตามนโยบายรัฐบาล อบต.หนองระเวียง ตามนโยบายรัฐบาล

2 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริม 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000      ร้อยละ 80 เด็กได้เรียนรู้ กองการศึกษาฯ
ท้องถ่ินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศิลปะพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด้านศิลป เด็กสามารถเรียน ศิลปะพ้ืนบ้าน
หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 6 จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนบ้านกับเด็ก ศพด. รู้ศิลปะพ้ืนบ้าน จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน

หนองระเวียง 2 ศูนย์

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพ่ือให้เด็กได้มีกิจกรรม จัดกิจกรรม/สนับสนุน 50,000      50,000     50,000      50,000     50,000      ร้อยละ 80 เด็กได้มีกิจกรรม กองการศึกษาฯ
งานวันเด็ก ร่วมกันในงานวันเด็ก ของรางวัลต่างๆให้กับ ผู้ร่วมกิจกกรรม ร่วมกันในงานวันเด็ก

โรงเรียนในเขตอบต. มีความพึงพอใจ
ท้ัง 6 แห่งและสนับสนุน
กิจกรรมวันเด็ก

4 โครงการทัศนศึกษาแหล่ง เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้รับ จัดกิจกรรมทัศน 30,000      30,000     30,000      30,000     30,000      ร้อยละ 80 เด็กได้รับความรู้จาก กองการศึกษาฯ
เรียนรู้นอกชุมชน รับความรู้จากการเรียน ศึกษานอกชุมชน ผู้ร่วมกิจกกรรม การเรียนนอกชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นอกชุมชน มีความพึงพอใจ มากข้ึน

3.1 แผนงาน  การศึกษา

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยกระดับการการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง

แบบ ผ 02

100



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี  3  ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการจัดกิจกรรมมอบ เพ่ือเป็นสร้างขัวญก าลัง จัดกิจกรรมมอบใบประกาศ 10,000      10,000     10,000      10,000     10,000      ร้อยละ 80 เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

ใบประกาศนียบัตร ใจให้กับเด็กปฐมวัยท่ีจบ นียบัตรให้กับเด็กท่ีจบจาก ผู้ร่วมกิจกกรรม ได้มีกิจกรรมก่อนจบ
เด็กปฐมวัย จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก จ านวน มีความพึงพอใจ ภาคเรียน

2 ศูนย์

6 โครงการอบรมคุณธรรม เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมี จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรม 20,000      20,000     20,000      20,000     20,000      ร้อยละ  80 เด็กและเยาวชนมี กองการศึกษา
จริยธรรมเยาวชน คุณธรรม  จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชน ของผู้เข้าร่วม คุณธรรม จริยธรรม
ต าบลหนองระเวียง ในเขตต าบลหนองระเวียง กิจกรรมมีความ

จ านวน 100  คน พึงพอใจ

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนค่าใช้จ่าย 900,000    900,000    900,000    900,000    900,000    ร้อยละ 100  เด็ก เด็กได้รับการสนับสนุน
จ่ายในการบริหารสถาน บริหารสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาส า ได้รับการสนับสนุน ค่าใช่จ่ายในการจัด
ศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.องค์การบริหารส่วน หรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าใช่จ่ายในการจัด การศึกษา
อบต.หนองระเวียง ฯลฯ ต าบลหนองระเวียง ค่าจัดการเรียนการสอน การศึกษา

(รายหัว)ค่าหนังสือเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียนและ
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้กับเด็กเล็ก อบต.
หนองระเวียง หมู่ 2
บ้านหนองขาม และหมู่ 6

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงาน  การศึกษา

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยกระดับการการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง

แบบ ผ 02

101



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี  3  ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กนักเรียนต้ังแต่ สนับสนุนอาหารกลางวัน 4,080,000  4,080,000 4,080,000  4,080,000 4,080,000  ร้อยละ 100 เด็กนักเรียนได้รับอาหาร กองการศึกษาฯ

ต้ังแต่อนุบาล-ป.6ได้รับ วันให้กับเด็ก นักเรียน  6 ของเด็กท่ีได้รับ ครบถ้วน
อาหารกลางวันครบถ้วน โรงเรียน/ศูนย์พัฒนา อาหารกลางวัน
ตามนโยบายรัฐบาล

7,106,000    7,106,000   7,106,000    7,106,000   7,106,000    

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยกระดับการการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รวมท้ังหมด  8  โครงการ

3.1 แผนงาน  การศึกษา

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แบบ ผ 02

102



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี  3  ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการควบคุมและป้องกัน เพ่ือควบคุมและป้องกันโรค สนับสนุนการด าเนินงาน 100,000        100,000       100,000        100,000       100,000       ร้อยละ 80 สามารถควบคุมและ กองสาธารณาสุข

โรคติดต่อ หมู่ท่ี 1-20 ติดต่อไม่ให้เกิดการระบาดข้ึน ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ประชาชนมี ป้องกันการเกิดโรค
ในพ้ืนท่ี ก าจัดยุงลาย,ก าจัดหนู, ความพึงพอใจ ติดต่อ

ไข้หวัดนก

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค 1.เพ่ือให้ประชาชนมีความ 1.การส ารวจและข้ึนทะเบียนสัตว์ 200,000        200,000       200,000        200,000       200,000       ร้อยละ 80 ประชาชน ประชาชนมีความ กองสาธารณาสุข
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขป้า ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 2.การจัดซ้ือวัคซีนเพ่ือควบคุม ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปลอดภัยจากโรค

2.เพ่ือควบคุมประชากรสุนัข ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และประชากรสุนัข พิษมุนัขบ้าและประชา
และแมว 3.การจัดกิจกรรมท าหมันสุนัข และแมวลดลง กรสุนัขและแมวลดลง

และแมวท่ีไม่มีเจ้าของ
4.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

3 โครงการผ่าตัดตาต้อกระจก เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีมีปัญหา ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล 50,000         50,000        50,000          50,000         50,000         ร้อยละ 80 ผู้ป่วยท่ีมีปัญหาด้าน กองสาธารณาสุข
เฉลิมพระเกียรติ ด้านสายตา หนองระเวียงท่ีมีปัญหา ประชาชนมี สายตาได้รับการช่วย

เก่ียวกับสายตา ความพึงพอใจ เหลือ

4 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ เพ่ือสนับสนุนให้หมู่บ้านได้ เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่ 400,000        400,000       400,000        400,000       400,000       20 หมู่บ้าน หมู่บ้านได้ด าเนินการ กองสาธารณาสุข
การด าเนินงานตามโครงการ ด าเนินการตามโครงการพระ บ้าน ในเขตต าบลหนอง- ตามโครงการพระราช
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ราชด าริด้านสาธารณสุข ระเวียง จ านวน 20 หมู่ ด าริด้านสาธารณสุข

บ้านๆละ 20,000 บาท

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ 02
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1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี  3  ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการส่งเสริมการออก เพ่ือให้ประชาชนได้ดูแล จัดกิจกรรมการออกก าลัง 50,000      50,000     50,000       50,000      50,000      ร้อยละ 70 ประชาชนได้ร่วม กองสาธารณสุข

ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ สุขภาพด้วยการออก กาย/จัดแข่งขันการออก ประชาชนมี กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ก าลังกาย ก าลังกาย เข้าร่วมกิจกรรม สุขภาพ

6 โครงการอบรมทางด้าน เพ่ือให้ประชาชนได้มีคุณภาพจัดกิจกรรมอบรมผู้ 50,000      50,000     50,000       50,000      50,000      ร้อยละ 80 ประชาชนมีคุณภาพ กองสาธารณสุข
สุขาภิบาลอาหารและน้ า ชีวิตท่ีดีข้ึน ประกอบการอาหาร/ตรวจ ประชาชนมี ชีวิตท่ีดีข้ึน

คุณภาพตู้น้ าหยอดเหรียญ ความพึงพอใจ

7 โครงการสมทบกองทุนหลัก เพ่ือให้ประชาชนทุกส่วน สมทบงบประมาณกองทุน 240,000     240,000    240,000     240,000    240,000    ร้อยละ 80 ประชาชนเข้าถึง กองสาธารณสุข
ประกันสุขภาพต าบล เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ หลักประกันสุขภาพ ประชาชน บริการด้านสุขภาพ
หนองระเวียง มีความพึงพอใจ อย่างท่ัวถึง

รวมท้ังหมด 7 โครงการ 1,090,000    1,090,000    1,090,000     1,090,000    1,090,000    

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แบบ ผ 02
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1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี  3  ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ อุดหนุนงบประมาณจัด 150,000 150,000  150,000    150,000  150,000 อุดหนุนงบประมาณส่งเสริมการอนุ กองการศึกษา

ประเพณีและงาน ประเพณีท้องถ่ิน งานเทศกาลเท่ียวพิมาย ปีละ 1 คร้ัง รักษ์ประเพณี
เทศกาลเท่ียวพิมาย ท้องถ่ิน

2 โครงการส่งเสริมงาน เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี สนับสนุนงบประมาณ 70,000   70,000    70,000     70,000   70,000   ร้อยละ 80 ได้ส่งเสริมวัฒน กองการศึกษา
พิธีการทางศาสนา ท้องถ่ิน จัดงานพิธีการทางศาสนา ประชาชนมีความ ธรรมประเพณี
และวัฒนธรรม พึงพอใจ ท้องถ่ิน
(วันวิสาขบูชา วันเข้า
พรรษา วันมาฆบูชาฯลฯ

3 โครงการกีฬาท้องถ่ิน เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่าง ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 50,000   50,000    50,000     50,000   50,000   ร้อยละ 80 เช่ือมความสัมพันธ์ กองการศึกษา
สัมพันธ์ ท้องถ่ินและเสริมสร้างความ กีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์ นักกีฬามีความ ระหว่างท้องถ่ิน

สามัคคีในองค์กร พึงพอใจ ให้เกิดความรัก
ความสามัคคี
ในองค์กร

4 โครงการแข่งขันกีฬา เพ่ือให้ประชาชนในต าบล เยาวชนและประชาชน 200,000 200,000  200,000    200,000  200,000 ร้อยละ 70 ประชาชนในต าบล กองการศึกษา
เยาวชนต้านยาเสพติด หนองระเวียงใช้เวลาว่างให้เกิด ต าบลบลหนองระเวียง ประชานมีความ หนองระเวียงใช้

ประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 20  หมู่บ้านเข้าร่วมแข่ง พึงพอใจ เวลาว่างให้เกิด
ขันกีฬา ประโยชน์

 3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6. ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง

แบบ ผ 02
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1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี  3  ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการส่งนักกีฬาเข้า เพ่ือส่งเสริมพัฒนาความ เด็กและเยาวชนต าบล 30,000   30,000    30,000     30,000   30,000   ร้อยละ 70 เด็กและเยาวชนได้ กองการศึกษา

ร่วมแข่งขันในงาน สามารถให้เด็กเยาวชนต าบล หนองระเวียง ประชาชนมีความ พัฒนาขีดความ
เทศกาลต่าง หนองระเวียงเข้าร่วมแข่งขัน พึงพอใจ สามารถ

ในงานเทศกาลต่างๆ

6 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ เพ่ือให้ประชาชนมีอุปกรณ์ จัดซ้ืออุปกรณ์ให้กับหมู่ 100,000 100,000  100,000    100,000  100,000 20 หมู่ ประชาชนมี กองการศึกษา
กีฬาหมู่บ้าน กีฬาไว้ออกก าลังกาย บ้าน 20 หมู่บ้าน อุปกรณ์กีฬา

ไว้ออกก าลังกาย

7 โครงการติดต้ังไฟแสงสว่าง เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอด ติดต้ังไฟส่องสว่าง -        -        50,000     -        -        ร้อยละ 70 ประชาชนมีสถานท่ีออก กองช่าง
สนามกีฬาบ้านใหม่ทิพย์ประชา ภัยการเล่นกีฬา ยามค่ ามืด สนามกีฬา 6 หลอด ประชาชนมีความ ก าลังกายท่ีมีความสะดวก
หมู่ท่ี  19 พร้อมอุปกรณ์ พึงพอใจ และปลอดภัย

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   2  การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ไหม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  การพัฒนาเมือง

 3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ 02
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1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี  3  ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการติดต้ังไฟสปอตไลท์ เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยติดต้ังไฟสปอตไลน์ -        -        50,000     -        -        ร้อยละ70ประชาชนมีความประชาชนมีสถานท่ีออก กองช่าง
สนามกีฬา บ้านมาบประดู่ ในการเล่นกีฬา ยามค่ ามืด สนามกีฬา จ านวน พึงพอใจ ก าลังกายท่ีมีความสะดวก
หมู่ท่ี 7 6 หลอด พร้อมอุปกรณ์ และปลอดภัย

9 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีออก ปรับปรุงสนามกีฬา -        -        200,000    -        -        ร้อยละ70ประชาชนมีความประฃาชนมีสถานท่ีออกก า กองช่าง
บ้านน้ าตาลพัฒนา หมู่ท่ี  18 ก าลังกาย พึงพอใจ ก าลังกายกลางแจ้ง

10 โครงการสร้างลานแอโรบิค เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีออก ก่อสร้างลานออกก าลังกาย -        -        -          250,000  -        ร้อยละ70ประชาชนมีความประฃาชนมีสถานท่ีออกก า กองช่าง
พร้อมอุปกรณ์ บ้านน้ าตาล ก าลังกาย กว้าง 20เมตร ยาว 20  พึงพอใจ ก าลังกายกลางแจ้ง
พัฒนา หมู่ท่ี 18 เมตร พร้อมอุปกรณ์

600,000   600,000    900,000      850,000    600,000   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รวม  10  โครงการ

 3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6. ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แบบ ผ 02

107



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี  3  ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนท่ี ช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบ 250,000   250,000   250,000  250,000 250,000    ร้อยละ 80 ประชาชนท่ีประสบ ส านักปลัด

ปัญหาความเดือดร้อน ประสบปัญหาด้านสาธารณภัย สาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ประชาชนมี สาธารณภัยหรือภัยพิบัติ
หรือภัยพิบัตุกเฉินในพ้ืนท่ีต าบล ในพ้ืนท่ีต าบลหนองระเวียง ความพึงพอใจ ฉุกเฉินในพ้ืนท่ีต าบลหนอง
หนองระเวียงโดยเฉียบพลันทัน ระเวียงได้รับการช่วยเหลือ
ทีและช่วยเหลือเพ่ือเยียวยา
และฟ้ืนฟูหลังเกิดภัย

2 โครงการสร้างงาน เพ่ือเพ่ิมความรู้ในการท าอาชีพ จัดอบรมให้ความรู้ในการท า 30,000    30,000    30,000    30,000   30,000      มีผู้เข้าร่วม ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ กอง
สร้างอาชีพ เสริมหรือรายได้เสริมให้กับ อาชีพเสริมต่าง ๆ ให้กับ โครงการไม่ น าไปประกอบอาชีพเสริม สวัสดิการสังคม

ประชาชนต าบลหนองระเวียง ประชาชนต าบลหนองระเวียง น้อยกว่า เพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน
จ านวน  100  คน ร้อยละ 80

3 โครงการสามวัยใส่ใจ เพ่ือส่งเสริมให้ครอบครัวมี จัดอบรมให้ความรู้และท า 30,000    30,000    30,000    30,000   30,000      มีผู้เข้าร่วม ผู้เข้ารับการอบรมน าความ กอง
สุขภาพสานสัมพันธ์ กิจกรรมร่วมกัน ใช้เวลาว่าง กิจกรรมร่วมกันระหว่างแต่ โครงการไม่ รู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในครอบครัว สวัสดิการสังคม
ครอบครัว ร่วมกัน ลดความรุนแรงใน ละวัยในครอบครัว จ านวน น้อยกว่า และสามารถถ่ายทอดความรู้

ครอบครัว 100  คน ร้อยละ 80 ให้คนอ่ืนได้

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   2  การพัฒนาอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ไหม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 การพัฒนาเมือง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ 02
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1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี  3  ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการส่งเสริมพัฒนา เพ่ือเพ่ิมความู้และพัฒนาทักษะ จัดอบรมให้ความรู้และทักษะ 30,000    30,000    30,000    30,000   30,000      มีผู้เข้าร่วม ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้ กอง

บทบาทสตรี ต่างๆ ให้แก่สตรีในต าบล ต่าง ๆ ให้แก่สตรีในต าบล โครงการไม่ ในด้านต่างๆ เพ่ือน าไปประ สวัสดิการสังคม
หนองระเวียง หนองระเวียง จ านวน 100 คน น้อยกว่า กอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้

ร้อยละ 80 ให้ครัวเรือนหรือพัฒนาด้าน
อ่ืนๆ ได้

5 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วน ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี 50,000    50,000    50,000    50,000   50,000      ร้อยละ 80 ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ส านักปลัด
ส่วนร่วมการด าเนินงานอบต. ร่วมการด าเนินงานอบต. ส่วนร่วมการท างานอบต. ของประชาชนการด าเนินงานอบต.มากข้ึน

มีความพึง
พอใจ

6 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการ 50,000    50,000    50,000    50,000   50,000      ร้อยละ 80 ประชาชนมีความรู้ความ ส านักปลัด
ปกครองระบอบประชา เข้าใจในการพัฒนา ปกครองระบอบประชาธิป ของประชาชนเข้าใจในการพัฒนา
ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตย ไตยให้กับ เด็ก เยาวชน มีความพึง ประชาธิปไตย
ทรงเป็นประมุข และประชาชนต าบล พอใจ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   2  การพัฒนาอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ไหม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 การพัฒนาเมือง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ 02
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1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี  3  ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือให้ประชาชนได้มีบทบาท จัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดท า 50,000    50,000    50,000    50,000   50,000      ร้อยละ 80 ประชาชนได้มีบทบาท ส านักปลัด

การจัดท าแผนชุมชน และมีส่วนร่วมในการจัด แผนชุมชนและแผนพัฒนา ผู้เข้าร่วม และมีส่วนร่วมในการจัด
และการประชุมประชาคม จัดท าแผนชุมชน ท้องถ่ิน และรับฟังความคิด ประชุมมี จัดท าแผนชุมชน

และแผนพัฒนาท้องถ่ิน เห็นของประชาชน ความพึงพอใจ และแผนพัฒนาท้องถ่ิน

490,000     490,000     490,000     490,000   490,000       

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   2  การพัฒนาอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ไหม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 การพัฒนาเมือง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ 02

110



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี  3  ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.5 แผนงาน  งบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเบ้ียยังชีพให้กับผู้สูงอายุ จ่ายเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในต าบล 17,500,000  18,500,000  19,500,000  20,500,000  21,500,000  ผู้สูงอายุในต าบลหนอง ผู้สูงอายุต าบลหนองระเวียงได้รับ กองสวัสดิการสังคม
ต าบลหนองระเวียง หนองระเวียง 20 หมู่บ้าน ระเวียงได้ข้ึนทะเบียน เบ้ียยังชีพครบทุกคน

รับเงินเบ้ียยังชีพ100%

2 เบ้ียยังชีพผู้พิการ เพ่ือจ่ายเบ้ียยังชีพให้กับผู้พิการ จ่ายเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้พิการในต าบล 3,500,000    4,000,000    4,500,000    5,000,000    5,500,000    ผู้พิการในต าบลหนอง ผู้พิการต าบลหนองระเวียงได้รับ กองสวัสดิการสังคม
ต าบลหนองระเวียง หนองระเวียง 20 หมู่บ้าน ระเวียงได้ข้ึนทะเบียน เบ้ียยังชีพครบทุกคน

รับเงินเบ้ียยังชีพ100%

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเบ้ียยังชีพให้กับผู้ป่วย จ่ายเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ 12,000        12,000        12,000        12,000        18,000        ร้อยละ 80 ของ ผู้ป่วยเอดส์ต าบลหนองระเวียง กองสวัสดิการสังคม
เอดส์ต าบลหนองระเวียง หนองระเวียง 20 หมู่บ้าน ประชาชน ได้รับเบ้ียยังชีพ

มีความพึงพอใจ

16,000,000    17,000,000    18,500,000    20,000,000    21,000,000    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รวม  3  โครงการ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ 02
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1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี  4 ด้านการเมืองการบริหาร
4.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้อาคารท่ีช ารุดมีสภาพ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารท่ี -         -         500,000    -         -        ร้อยละ 80 ของ อาคาท่ีช ารุดมีสภาพท่ี ส านักปลัด

อาคารท่ีท าการ อบต. ท่ีช าชุด คงทนและมีสภาพใช้งานได้ดี ท าการ อบต. ตามแบบ ประชาชน คงทนและใช้งานได้ดี กองช่าง
อบต.ก าหนด มีความพึงพอใจ

2 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพ่ือให้มีสถานท่ีเพียงพอ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ -         ####### -          -         -        ได้อาคาร  1 หลัง มีสถานท่ีเพียงพอในการให้ ส านักปลัด
อบต.หนองระเวียง ในการให้บริการประชาชน ตามแบบ อบต.ก าหนด บริการประชาชน กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1,200,000 -         -          -         -        ได้อาคาร 1 หลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ
เอนกประสงค์ศูนย์พัฒนา มีสถานท่ีในการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. มีสถานท่ีในการจัดกิจกรรม กองช่าง
เด็กเล็ก อบต.หนองระเวียง การเรียนการสอนนอกห้อง หนองระเวียง ขนาด7*15 การเรียนการสอนนอกห้อง
หมู่ท่ี 6 เรียน เมตร ตามแบบ อบต.ก าหนด เรียน

4 โครงการก่อสร้างหอประชุม เพ่ือให้มีสถานท่ีเพียงพอในการให้ ก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ -             -            -             2,500,000   -           ได้หอประชุม 1 หลัง ประชาชนท่ีมาใช้บริการได้รับ ส านักปลัด
เอนกประสงค์  อบต.หนองระเวียง บริการประชาชน ตามแบบ  อบต.ก าหนด ความสะดวกและมีความพึงพอใจ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ไหม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

แบบ ผ 02

112



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี  4 ด้านการเมืองการบริหาร
4.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้อาคารท่ีช ารุดมีสภาพ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ 100,000   -            100,000    -            100,000  ประชาชนมีความ อาคารท่ีช ารุดมีสภาพ กองการศึกษาฯ

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต คงทนและมีสภาพใช้งานได้ดี พัฒนาเด็กเล็ก พึงพอใจร้อยละ 80 คงทนและมีสภาพใช้งานได้ดี
.หนองระเวียง หมู่ท่ี 2 อบต.หนองระเวียง หมู่ท่ี 2

ตามแบบ อบต.ก าหนด
6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้อาคารท่ีช ารุดมีสภาพ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ 100,000   -            100,000    -            100,000  ประชาชนมีความ อาคารท่ีช ารุดมีสภาพ กองการศึกษาฯ

อาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต คงทนและมีสภาพใช้งานได้ดี พัฒนาเด็กเล็ก พึงพอใจร้อยละ 80 คงทนและมีสภาพใช้งานได้ดี
.หนองระเวียง หมู่ท่ี 6 อบต.หนองระเวียง หมู่ท่ี 6

ตามแบบ อบต.ก าหนด
7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้อาคารท่ีช ารุดมีสภาพ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 200,000   -            200,000    -            200,000  ประชาชนมีความ อาคารท่ีช ารุดมีสภาพ ส านักปลัด

อาคารหอประชุม คงทนและมีสภาพใช้งานได้ดี หอประชุมองค์การบริหารส่วน พึงพอใจร้อยละ 80 คงทนและมีสภาพใช้งานได้ดี กองช่าง
องค์การบริหารส่วนต าบล ต าบลหนองระเวียง ตามแบบ
อบต.หนองระเวียง อบต.ก าหนด

1,600,000   3,000,000  900,000      2,500,000  400,000    รวม  7  โครงการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ไหม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แบบ ผ 02
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1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี  4 ด้านการเมืองการบริหาร
4.2 แผนงาน บริหารท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมคุณธรรม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร จัดอบรมและศึกษาดูงาน 250,000   250,000   250,000    250,000   250,000  ร้อยละ 70 ของ ผู้บริหาร สมาชิก อบต. ส านักปลัด

จริยธรรมให้แก่ผู้บริการ สมาชิก อบต.พนักงานส่วน ให้กับผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้เข้าร่วมโครงการ พนักงานส่วนต าบล 
สมาชิกอบต.พนักงานส่วนต าบล ต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง มีความพึงพอใจ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง บุคลการ อบต.หนองระเวียง พนักงานจ้าง บุคลากร อบต. บุคลการ อบต.หนองระเวียง
บุคลการ อบต.หนองระเวียง มีคุณธรรม จริยธรรมในการ หนองระเวียง มีคุณธรรม จริยธรรมในการ

ปฎิบัติงาน ปฎิบัติงาน

2 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิก จัดอบรมให้ความรู้ผู้บริหาร 20,000     20,000    20,000     20,000    20,000    ร้อยละ 80 ผู้เข้า ผู้บริหารและสมาชิก ส านักปลัด
กฏหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร สภาท้องถ่ิน เข้าใจระเบียบ สมาชิกสภา อบต. ร่วมโครงการมีความ สภาท้องถ่ิน เข้าใจระเบียบ 
และสมาชิกสภาท้องถ่ิน กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับปฏิบัติ หนองระเวียง พึงพอใจ ท่ีเก่ียวข้องกับปฏิบัติ

3 โครงการอุดหนุนศูนย์ฏิบัติการ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน อุดหนุนให้กับหน่วยงานท่ีรับ 10,000     10,000    10,000     10,000    10,000    ปีละ  1  ครัง ส่งเสริมสนับสนุน ส านักปลัด
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ศูนย์ฏิบัติการร่วมในการช่วย ผิดชอบศูนย์ปฎิบัติการร่วม ศูนย์ฏิบัติการร่วมในการช่วย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เหลือประชาชนขององค์กร ในการช่วยเหลือประชาชน เหลือประชาชนขององค์กร
(ส่วนกลาง) อ าเภพิมาย ปกครองส่วนท้องถ่ิน ปกครองส่วนท้องถ่ิน
จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ไหม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ 02

114



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี  4 ด้านการเมืองการบริหาร
4.2 แผนงาน บริหารท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บ เพ่ือให้หน่วยงานมีข้อมูล 500,000   -         -          -         -        มีข้อมูลครอบคลุม พัฒนาระบบการจัดเก็บ กองคลัง

และทะเบียนทรัพย์สิน รายได้ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน แผนท่ีและทะเบียนทรัพย์สิน พ้ืนท่ีท้ังหมดของ รายได้ให้มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีและ ต าบลหนองระเวียง ย่ิงข้ึน
เป็นปัจจุบัน

5 โครงการอบรมสัมนาและศึกษา เพ่ือส่งเสริมพัฒนาบุคลากร จัดอบรมสัมมนาและศึกษา 600,000   600,000   600,000    600,000   600,000  ร้อยละ 70 บุคลากร ได้พัฒนา ส านักปลัด
ดูงานบุคลากรองค์การบริหาร ได้พัฒนา ความรู้  ทักษะ ดูงาน ให้กับผู้บริหาร สมาชิก ผู้เข้าร่วมโครงการ ความรู้  ทักษะความสามารถ
ส่วนต าบลหนองระเวียง ความสามารถในการปฎิบัติ อบต.เจ้าหน้าท่ีอบต.และผู้น า มีความพึงพอใจ ในการปฎิบัติงาน

งานให้มีประสิทธิภาพ หมู่บ้าน ต าบลหนองระเวียง ให้มีประสิทธิภาพ

6 โครงการส่งเสริมให้บุคลากรได้ เพ่ือให้บุคลากรได้เพ่ิมพูน ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 300,000   300,000   300,000    300,000   300,000  ร้อยละ 70 บุคลากรได้เพ่ิมพูน ส านักปลัด
รับการอบรม ความรู้ ความสามารถในการ ผู้เข้าร่วมโครงการ ความรู้ ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

7 โครงการขยายเวลาให้บริการ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายเวลาให้บริการประชาชน 10,000     10,000    10,000     10,000    10,000    ร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักปลัด
ประชาชน สะดวกในการติดต่อราชการ ประชาชนมี ในการติดต่อราชการเพ่ิมข้ึน

เพ่ิมข้ึน ความพึงพอใจ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ไหม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

แบบ ผ 02

115



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี  4 ด้านการเมืองการบริหาร
4.2 แผนงาน บริหารท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการจัดการเลือกต้ังผู้บริหารเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ ส่งเสริมและสนับสนุนการ 700,000   700,000   700,000    700,000   700,000  ร้อยละ 70 ส่งเสริมและสนับสนุนการ ส านักปลัด

ท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน เลือกต้ังขององค์กรปกครอง เลือกต้ังขององค์กรปกครอง ประชาชนมี เลือกต้ังขององค์กรปกครอง
และเลือกต้ังซ่อมผู้บริหาร ส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย ส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย ความพึงพอใจ ส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย
ท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน ก าหนด ก าหนด ก าหนด

รวมท้ังหมด 8 โครงการ 2,390,000   1,890,000  1,890,000   1,890,000  1,890,000 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ไหม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

แบบ ผ 02
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1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี  4 ด้านการเมืองการบริหาร
4.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาบุคลากรการ เพ่ือให้ครู ผู้บริหาร ผู้บริหาร ครู พนักงาน 50,000     50,000    50,000     50,000    50,000    ร้อยละ 100 ครู ผู้บริหาร พนักงาน กองการศึกษาฯ
การศึกษาดูงานมหกรรม พนักงานส่วนต าบลและ ส่วนต าบล เจ้าหน้าท่ี อบต. ของผู้ร่วม ส่วนต าบลและเจ้าหน้าท่ี
การศึกษาท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ี อบต.ได้ศึกษาดูงาน หนองระเวียง โครงการ อบต.ได้ศึกษาดูงาน

มหกรรมการจัดการศึกษา พึงพอใจ มหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถ่ินและน ามาพัฒนา ท้องถ่ินและน ามาพัฒนา
ท้องถ่ิน ท้องถ่ิน

50,000    50,000    50,000     50,000    50,000   รวม  1  โครงการ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ไหม

แบบ ผ 02

117



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี  4  ด้านการเมืองการบริหาร
4.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดต้ังชุดปฏิบัติการ เพ่ือให้ประชาชนท่ีเจ็บป่วยได้รับ ประชาชนต าบลหนองระเวียง  -  - 500,000  -  - ร้อยละ 70 ของ ประชาชนท่ีเจ็บป่วย กองสาธารณสุข

ฉุกเฉิน(หน่วยกู้ชีพ) การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที หมู่ท่ี 1- 20 ประชาชน ได้รับการช่วยเหลือ /อบจ.
มีความพึงพอใจ อย่างทันท่วงที

2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย เพ่ือเพ่ิมพูน พัฒนาขีดความสามารถ จัดฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผน 50,000   50,000    50,000   50,000    50,000   มีผู้เข้าร่วม สมาชิก อปพร.ผู้น า ส านักปลัด
ฝ่ายพลเรือน ให้กับสมาชิก อปพร. ผู้น า ประชาชนให้กับสมาชิก อปพร. ผู้น า โครงการ ประชาชนท่ัวไปรู้จัก

ท่ัวไป ให้รู้จักการป้องกันภัย ประชาชนท่ัวไป ไม่น้อยกว่า การป้องกันภัย
3 โครงการป้องกันและบรรเทา เพ่ือให้ประชาชนท่ีประสบภัย ประชาชนในพ้ืนท่ีประสบภัย 300,000  300,000  300,000 300,000  300,000 ร้อยละ 70 ประชาชนท่ีประสบภัย ส านักปลัด

สาธารณะภัย ได้รับการช่วยเหลือ ประชาชน ได้รับการช่วบเหลือ
มีความพึงพอใจ

4 โครงการป้องกันและลดอุบัติ เพ่ือป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 100,000  100,000  100,000 100,000  100,000 ร้อยละ  80 ประชาชนมีความปลอด ส านักปลัด
เหตุบนท้องถนนในเทศกาล ทางถนนแก่ประชาชนท่ีสัญจร ต้ังจุดบริการประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน ภัยในการใช้รถใช้ถนน
ต่างๆ(ปีใหม่ สงกราน์) ผ่านไปมาช่วงเทศกาลต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลต่างๆ มีความพึงพอใจ ในช่วงเทศกาลต่างๆ

5 โครงการฝึกอบรมชุมปฏิบัติการ เพ่ือให้ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต 200,000  200,000  200,000 200,000  200,000 ร้อยละ 70 ชุดปฏิบัติการจิตอาสา ส านักปลัด
จิตอาสาภัยพิบัติ มีความรู้ ทักษะและขีดความสามารถ อาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปก ประชาชน ภัยพิบัติมีความรู้ ทักษะ

ในการสนับสนุนภารกิจการป้องกัน ครองส่วนท้องถ่ิน อบต. มีความพึงพอใจ และขีดความสามารถ
และบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี หนองระเวียง ในการสนับสนุนภารกิจ
ต าบล ป้องกันฯ

650,000   650,000    1,150,000 650,000    650,000   

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รวม  5  โครงการ

แบบ ผ 02
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1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี  4  ด้านการเมืองการบริหาร
4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการป้องกันและแก้ไข เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา    จัดฝึกอบรมรณรงค์ให้ความรู้ 50,000   50,000    50,000   50,000    50,000   ร้อยละ 80 ป้องกันและแก้ไข ส านักปลัด

ปัญหายาเสพติดต าบล ยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน การป้องกันและแก้ไขปัญหา ประชาชนมี ยาเสพติดให้กับเด็ก
หนองระเวียง ยาเสพติดให้กับเด็กเยาวชน ความพึงพอใจ และเยาวชน

ต าบลหนองระเวียง

2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของ สมาชิก อปพร. จ านวน 50 คน 200,000  200,000  200,000 200,000  200,000 ผู้เข้ารับการ สมาชิก อปพร.มีความ ส านักปลัด
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย สมาชิก อปพร.  ให้มีความพร้อม ผู้บริหาร/เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ มีความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานและ
ฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) ในการปฏิบัติงาน และช่วยเหลือ 10  คน ร้อยละ 80 ช่วนเหลือผู้ประสบภัย

ผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที ได้อย่างทันท่วงที

250,000   250,000    250,000   250,000    250,000   

รายละเอียดโครงการพัฒนา
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รวม  2  โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ 02
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1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี  5  ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1  แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมปูลูกต้นไม้ 1.เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และ 30,000   30,000   30,000  30,000   30,000     ร้อยละ 80 เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว กองส่งเสริม

และหญ้าแฝก สีเขียวในต าบล หญ้าแฝกในพ้ืนท่ีต าบล ของผู้เข้าอบรม ในต าบลหนองระเวียง การเกษตร
2.เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า หนองระเวียง มีความพึงพอใจ

2 โครงการวันต้นไม้ประจ าปี เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนร่วม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 20,000   20,000   20,000  20,000   20,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้ร่วม กองส่งเสริม
ของชาติ กิจกรรมในวันต้นไม้ประจ าปี การบ ารุงรักษา ตัดแต่ง ผู้ร่วมกิจกรรม กิจกรรมในวันต้นไม้ การเกษตร

ของชาติ ต้นไม้ มีความรู้เพ่ิม ประจ าปีของชาติ

3 โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืช 1.เพ่ือสนองพระราชด าริสมเด็จ จัดอบรมให้ความรู้ในการ 50,000   50,000   50,000  50,000   50,000     ร้อยละ 80 ประชาชนเกิดจิตส านึก กองส่งเสริม
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ ด าเนินงานปกปักทรัพยากร ของผู้ร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากร การเกษตร

พระเทพรัตนราชสุดาฯ ท้องถ่ิน ส ารวจ รวบรวม กิจกรรมมีความ ท้องถ่ิน อนุรักษ์และ
2.เพ่ือด าเนินงานปกปักทรัพยากร ทรัพยากร รู้เพ่ิม พัฒนาทรัพยกรท้องถ่ิน
ท้องถ่ิน ส ารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากร
3.เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถ่ิน ต าบลหนองระเวียง

รวม 3 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000   

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความดุลและย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 ด้านโครงการตามแนวพระราชด าริ

แบบ ผ 02
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1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี  5  ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 5.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหา เพ่ือรณรงค์แก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไข 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       ร้อยละ 80 ปัญหามลภาวะ กอง

มลภาวะ หมู่ท่ี 1-20 มลภาวะต าบลหนองระเวียง ปัญหามลภาวะให้กับ ประชาชน ต าบลหนองระเวียง สาธารณสุข
หมู่บ้านในต าบล มีความพึงพอใจ ลดลง
หนองระเวียง หมู่ท่ี 1-20

2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ชุมชนสะอาด น่าอยู่ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ 15,000       15,000       15,000       15,000       15,000       ร้อยละ 80 ชุมชนสะอาด กอง
ให้ประชาชนท าความสะอาด น่าดู ประชาชนร่วมกันท า ประชาชน น่าอยู่ น่าดู สาธารณสุข
และท้ิงขยะให้เป็นท่ี ความสะอาดาภายใน มีความพึงพอใจ สุขลักษณะ

ชุมชน

3 โครงการ "โคราชเมืองสะอาด เพ่ือความสะอาดและความ ดูแลรักษาความสะอาด 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       ร้อยละ 80 พ้ืนท่ีต าบล กอง
เก็บกวาดท้ังจังหวัด" เป็นระเบียบเรียบร้อยของ และความเป็นระเบียบ ประชาชน หนองระเวียงมี สาธารณสุข

พ้ืนท่ีต าบลหนองระเวียง เรียบร้อยของพ้ืนท่ีต าบล มีความพึงพอใจ ความสะอาดและ
หนองระเวียง เป็นระเบียบเรียบ

ร้อย
75,000      75,000      75,000      75,000      75,000      
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รวม  3  โครงการ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาเมือง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพ

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ 02



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี  5  ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 5.3  แผนงานเคหะชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ เพ่ือให้ประชาชนรู้จักการ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       ร้อยละ 80 ประชาชนมีการ กอง

คัดแยกขยะ การจัดการขยะ ประชาชนรู้จักวิธีการ ประชาชน คัดแยกขยะและมี สาธารณสุข
และการใช้ประโยชน์จากขยะคัดแยกขยะและการน า มีความพึงพอใจ รายได้เสริมจาก

ขยะไปใช้ประโยชน์ การคัดแยกขยะ

2 โครงการจัดหาท่ีท้ิงขยะ เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี จัดหาท่ีท้ิงขยะในพ้ืนท่ี -            -            1,000,000   -            -            ร้อยละ 80 ประชาชนมีสถานท่ี กอง
ท้ิงขยะอย่างถูกสุขลักษณะ ต าบลหนองระเวียง ประชาชน ท้ิงขยะอย่างถูก สาธารณสุข

จ านวน 1 แห่ง มีความพึงพอใจ สุขลักษณะ

3 โครงการป้องกันดูแลท่ี เพ่ือป้องการการบุกรุก ขุดเหมืองกันเป็นแนวเขตท่ี -            -            -            700,000     -            ร้อยละ 70 ป้องกันการบุกรุก กองช่าง
สาธารณประโยชน์ ท่ีสาธารณะ สาธารณบ้านหนองขาม ประชาชน ท่ีสาธารณประโยชน์
บ้านหนองขาม หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 2 มีความพึงพอใจ

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     ร้อยละ 70 ประชาชนมีสถานท่ี กองสาธารณ
[สระหนองขาม หมู่ท่ี 2 พักผ่อนหย่อนใจและให้มี ประชาชน พักผ่อนหย่อนใจและ สุข

ภูมิทัศน์รอบสระน้ าท่ี มีความพึงพอใจ มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม
สวยงาม

550,000     550,000     1,550,000  1,250,000  550,000     

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวทางพระราชด าริ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รวม  4 โครงการ

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ 02
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1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี   6  ด้านการพัฒนาแหล่งน  า
 6.1  แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขุดลอกคลองอิสาน เพ่ือให้ประชาชนได้มีน ้าไว้ใช้ ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 2,880,000 -         -          -          -          ร้อยละ 80 ประชาชนได้มีน ้าไว้ใช้ กองช่าง/อบจ

เขียวบ้านหนองบัวค้า หมู่ท่ี 5 เพ่ืออุปโภค-บริโภค และท้า 8 เมตร ยาว 3,000 เมตร ความพึงพอใจ เพ่ืออุปโภค-บริโภค และ
การเกษตรอย่างเพียงพอ ลึก 3 เมตร ของประชาชน การเกษตรอย่างเพียงพอ

2 โครงการชุดลอกสระหนองบัว เพ่ือให้ประชาชนได้มีน ้าไว้ใช้ ขุดลอกขนาดกว้าง 40 เมตร 400,000   -          -          -          ร้อยละ 75 ประชาชนได้มีน ้าไว้ใช้ กองช่าง
บ้านดอนหวาย หมู่ท่ี 3 เพ่ืออุปโภค-บริโภค ยาว 200 เมตร ความลึก ความพึงพอใจ เพ่ืออุปโภค-บริโภค และ

และท้าการเกษตร เดิม 2 เมตร ขุดเพ่ิม ของประชาชน การเกษตรอย่างเพียงพอ
อย่างเพียงพอ 1.50 เมตร

3 โครงการขุดลอกบุ่งโพธ์ิ  เพ่ือให้ประชาชนได้มีน ้าไว้ใช้ ขุดลอกบุ่งโพธ์ิ  พื นท่ี 8 ไร่ -         -         1,600,000 -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้มีน ้าไว้ใช้ กองช่าง
บ้านงิ ว หมู่ท่ี 4 เพ่ืออุปโภค-บริโภค ลึก 3 มเตร ความพึงพอใจ เพ่ืออุปโภค-บริโภค และ

และท้าการเกษตร ของประชาชน การเกษตรอย่างเพียงพอ
อย่างเพียงพอ

4 โครงการขุดคลองคูณ บ้านงิ ว เพ่ือให้ประชาชนได้มีน ้าไว้ใช้ ขุดลอกคลองคูณกว้าง -         -         990,000    -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้มีน ้าไว้ใช้ กองช่าง
หมู่ท่ี 4 เพ่ืออุปโภค-บริโภค 20 เมตร ยาว  800 เมตร ความพึงพอใจ เพ่ืออุปโภค-บริโภค และ

และท้าการเกษตร ของประชาชน การเกษตรอย่างเพียงพอ
อย่างเพียงพอ
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ 02



1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี   6  ด้านการพัฒนาแหล่งน  า
 6.1  แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการขุดสระหนองยอด เพ่ือให้ประชาชนได้มีน ้าไว้ใช้ ขุดลอกขนาดกว้าง 60 เมตร -         -         -          -          7,000,000 ร้อยละ 70 ประชาชนได้มีน ้าไว้ใช้ กองช่าง/อบจ

ตาพรมบ้านดอนหวาย หมู่ท่ี 3 เพ่ืออุปโภค-บริโภค ยาว 800 เมตร ความพึงพอใจ เพ่ืออุปโภค-บริโภค และท้า
และท้าการเกษตร ความลึก  3.5 เมตร ของประชาชน การเกษตรอย่างเพียงพอ
อย่างเพียงพอ

6 โครงการชุดลอกคลองสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนได้มีน ้าไว้ใช้ ขุดลอกขนาดกว้าง 10 เมตร -         -         400,000    -          -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้มีน ้าไว้ใช้ กองช่าง
จากบ้านหนองบัวค้า หมู่ท่ี 5ถึง เพ่ืออุปโภค-บริโภค  ยาว 1,800 เมตร ความพึงพอใจ เพ่ืออุปโภค-บริโภค และท้า
นานายวิรัตน์  ยาพิมาย และท้าการเกษตร ความลึกเดิม 2 เมตร ของประชาชน การเกษตรอย่างเพียงพอ

อย่างเพียงพอ ขุดลึกเพ่ิม 2.50 เมตร

7 โครงการขุดขยายล้าฉมวกจาก เพ่ือให้ประชาชนได้มีน ้าไว้ใช้ ขุดขยายล้าฉมวก ความยาว -         500,000   -          -          -          ร้อยละ 80 ประชาชนได้มีน ้าไว้ใช้ กองช่าง/อบจ
ฝายบ้านนาตาหิน หมู่ท่ี 9 ถึง เพ่ืออุปโภค-บริโภค  2,500 เมตร ความพึงพอใจ เพ่ืออุปโภค-บริโภค และท้า
บ้านหนองกุฎีงาม หมู่ท่ี 17 และท้าการเกษตร  ความลึก 4 เมตร ของประชาชน การเกษตรอย่างเพียงพอ

อย่างเพียงพอ

8 โครงการขุดขยายสระน ้า เพ่ือให้ประชาชนได้มีน ้าไว้ใช้ ขุดขยายสระน ้าสาธารณะ -         -         -          2,800,000 -          ร้อยละ 70 ประชาชนได้มีน ้าไว้ใช้ กองช่าง
สาธารณประโยชน์ เพ่ืออุปโภค-บริโภค กว้าง 100  เมตร ความพึงพอใจ เพ่ืออุปโภค-บริโภค และท้า
บ้านทรัยพ์โพธ์ิงาม หมูท่ี 20 และท้าการเกษตร ยาว  200  เมตร ของประชาชน การเกษตรอย่างเพียงพอ

อย่างเพียงพอ ลึก  3.50  เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ 02
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1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี   6  ด้านการพัฒนาแหล่งน  า
 6.1  แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือให้ประชาชนได้มีน ้าไว้ใช้ ขุดลอกคลองขนาด 440,000   -         -          -          -          ร้อยละ 80 ประชาชนได้มีน ้าไว้ใช้ กองช่าง

สาธารณะหนองกรด เพ่ืออุปโภค-บริโภค  กว้าง 10 เมตร ความพึงพอใจ เพ่ืออุปโภค-บริโภค และท้า
บ้านดอนหวาย หมู่ท่ี 3 และท้าการเกษตร ยาว 250  เมตร  ของประชาชน การเกษตรอย่างเพียงพอ

อย่างเพียงพอ ลึก  3.50  เมตร

10 โครงการขุดลอกคลองตาแก้ว ขุดลอกคลองขนาด -             1,300,000   -             -             -              ร้อยละ 80 ประชาชนได้มีน ้าไว้ใช้ กองช่าง

ถึงสระประปา หมู่ท่ี 13 กว้าง 22 เมตร ความพึงพอใจ เพ่ืออุปโภค-บริโภค และท้า
ยาว 850  เมตร  ของประชาชน การเกษตรอย่างเพียงพอ
ลึก  4  เมตร

11 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือให้ประชาชนได้มีน ้าไว้ใช้ ขุดลอกคลองตลาดน้อย -         -         -          -          350,000    ร้อยละ 80 ประชาชนได้มีน ้าไว้ใช้ กองช่าง
ตลาดน้อยบ้านงิ ว หมู่ท่ี 4 เพ่ืออุปโภค-บริโภค ขนาด กว้าง 20 เมตร ความพึงพอใจ เพ่ืออุปโภค-บริโภค และท้า

และท้าการเกษตร ยาว 600  เมตร  ของประชาชน การเกษตรอย่างเพียงพอ
อย่างเพียงพอ ลึก  3.50  เมตร

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

ท่ี โครงการ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน

แบบ ผ 02
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1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี   6  ด้านการพัฒนาแหล่งน  า
 6.1  แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการขุดลอกสระประมง เพ่ือให้ประชาชนได้มีน ้าไว้ใช้ ขุดลอกสระมงกว้าง 40 เมตร -         -         450,000    -          -          ร้อยละ 80 ประชาชนได้มีน ้าไว้ใช้ กองช่าง

บ้านงิ ว หมู่ท่ี 4 เพ่ืออุปโภค-บริโภค ยาว40 เมตร ลึก 2.50 เมตร ความพึงพอใจ เพ่ืออุปโภค-บริโภค 
อย่างเพียงพอ  วางท่อระบายน ้าคศล.ขนาด ของประชาชน อย่างเพียงพอ

ศก.0.80 เมตร จ้านวน 1จุด
ด้านทิศตะวันออก  
จ้านวน  10 ท่อน

13 ขุดลอกสระน ้าประปา เพ่ือให้ประชาชนได้มีน ้าไว้ใช้ พื นท่ีขนาด  2  ไร 600,000   -         -          -          ร้อยละ 80 ประชาชนได้มีน ้าไว้ใช้ กองช่าง
บ้านดอนประดู่ หมู่ท่ี 13 เพ่ืออุปโภค-บริโภค ลึก 4.00 เมตร ความพึงพอใจ เพ่ืออุปโภค-บริโภค 

อย่างเพียงพอ ของประชาชน อย่างเพียงพอ

14 ขุดลอกสระน ้าคุ้มทับรวงทอง เพ่ือให้ประชาชนได้มีน ้าไว้ใช้ ขุดลอกก้าจัดวัชพืชในสระน ้า -         -         -          400,000    -          ร้อยละ 80 ประชาชนได้มีน ้าไว้ใช้ กองช่าง
บ้านทรัพย์โพธ์ิงาม หมู่ท่ี 20 เพ่ืออุปโภค-บริโภค ขนาดกว้าง 40  เมตร ความพึงพอใจ เพ่ืออุปโภค-บริโภค 

อย่างเพียงพอ ลึก 3 เมตร ของประชาชน อย่างเพียงพอ

15 ขุดลอกสระหนองขามป้อม เพ่ือให้ประชาชนได้มีน ้าไว้ใช้ ขุดลอกหนองขามป้อม -         -         -          -          1,000,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้มีน ้าไว้ใช้ กองช่าง
บ้านโนนหญ้านาง หมู่ท่ี 8 เพ่ืออุปโภค-บริโภค กว้าง 160 เมตร ความพึงพอใจ เพ่ืออุปโภค-บริโภค และท้าการ

อย่างเพียงพอ ยาว 200  เมตร ของประชาชน เกษตรอย่างเพียงพอ
ลึก 3 เมตร

3,920,000   2,200,000   2,450,000   4,190,000   8,350,000    

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

รวม  15  โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

แบบ ผ 02
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพ่ิมขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

 1.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน  คสล 3,240,000   3,240,000 3,240,000   3,240,000   3,240,000   ร้อยละ 75 ประชาชนเดินทางสะดวก อบจ./ทาง
สายเพ็ชรมาตุคลา ต าบล ความสะดวกในการสัญ กว้าง 6 เมตร ประชาชนเดิน และขนส่งพืชผลทางการ หลวงชนบท
หนองระเวียงเช่ือมต่อต าบล จรไปมา และขนส่งพืช ยาว 4,500 เมตร ทางสะดวกและ เกษตรได้รวดเร็วข้ึน
หนองพลวง อ าเภอจักราช ผลทางการเกษตร หนา  0.15 เมตร ขนส่งพืชผลทาง

การเกษตร
2 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน  คสล. 3,274,500   3,274,500 -            -           -           ร้อยละ 75 ประชาชนเดินทางสะดวก อบจ./ทาง

บ้านหนองบัวค า ความสะดวกในการสัญ กว้าง 6 เมตร ประชาชนเดิน และขนส่งพืชผลทางการ หลวงชนบท
เช่ือมบ้านหนองพฤกษ์ จรไปมา และขนส่งพืช ยาว 1,850 เมตร ทางสะดวกและ เกษตรได้รวดเร็วข้ึน
ต าบลจักราช ผลทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร ขนส่งพืชผลทาง

ผลทางการเกษตร การเกษตร

3 ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามล า เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างสะพาน คสล.กว้าง -           -          7,000,000   -           -           ร้อยละ 75 ประชาชนมีสะพานข้าม อบจ./ทาง
ฉมวก บ้านนาตาหิน หมู่ท่ี 9 ความสะดวกในการสัญ 9 เมตร ยาว  60  เมตร ประชาชนเดิน ล าแมวกและสะดวกต่อการหลวงชนบท
เช่ือมต่อต าบลในเมือง จรไปมา และขนส่งพืช ตามแบบมาตรฐานของกรม ทางสะดวกและ สัญจรไปมาขนส่งพืชผลทาง
อ าเภอพิมาย ผลทางการเกษตร ทางหลวงชนบท ขนส่งพืชผลทาง การเกษตรท่ีรวดเร็วข้ึน

ผลทางการเกษตร การเกษตร

6,514,500  6,514,500 10,240,000 3,240,000  3,240,000  

1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง ท่ี 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รวม  3  โครงการ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการพัฒนาเมือง

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ 02/2
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
 

 1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และ

ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้น
ประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 

การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกำหนดแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 

(1)  ความสอดคล้อง (Relevance)  ของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่กำหนด 
(2)  ความเพียงพอ (Adequacy)  ของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3)  ความก้าวหน้า (Progress)  กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring) 
(4)  ประสิทธิภาพ (Efficiency)  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการ

ประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency  Evaluation) 
(5)  ประสิทธิผล (Effectiveness)  เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6)  ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome  and  Output)  เป็นการประเมินผลผลิตที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม 
(7)  การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall  Effect)   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจ
เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความ
สอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการฯ จะ
พิจารณา 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน ซึ่งจำเป็นต้องกำหนดแนวทางการพัฒนาให้แผนพัฒนาท้องถ่ินตอบสนองต่อ
ปัญหา  ความต้องการ และศักยภาพของท้องถ่ิน  รวมทั้งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับท้องถ่ินด้วยกัน 
ระดับจังหวัด ตลอดทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล  ดังนั้นการนำแผนพัฒนาไปสู่
การปฏิบัติ จึงสามารถแบ่งเป็น  4  แนวทาง ดำเนินการดังนี้ 

1. องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเองโดยการแปลงแนวทางหรือกลยุทธ์ไปสู่แผนงานและโครงการใน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ดำเนินการปฏิบัติ  เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของ
แผนงานโครงการ 

2. ขอรับการสนับสนุนให้หน่วยงานอื่น  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นในจังหวัดเป็นผู้ดำเนินงาน  ใน
กรณีที่องค์การบริหารสว่นตำบลไม่มคีวามพร้อมในการดำเนินงาน  หรือมีหน่วยงานอื่นมีความพร้อมในการดำเนินงาน
มากกว่า 

3. การร่วมมือกับหน่วยงาน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นในการดำเนินงานในกรณีที่ ปฏิบัติงาน
จะต้องเกี่ยวพันกับหลายหน่วยงาน  โดยดำเนินงานในรูปแบบคณะทำงาน/คณะกรรมการ 

4. การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นเป็นผู้จัดสรรงบประมาณ  และการดำเนินการ
ตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
โดยผ่านคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินจังหวัด 
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องค์กรรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่าง

แท้จริงเพียงใด  และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธ์ิผลของยุทธศาสตร์ได้  ในขณะเดียวกันก็
สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทำยุทธศาสตร์ฉบับต่อไป  ดังนั้น  การที่จะประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้  จำเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน  เพื่อ
นำไปสู่การวัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์  ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใดบรรลุวัตถุประสงค์
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่  ดังนั้นในข้ันต้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงต้องติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ได้ข้อมูล  ข้อเท็จจริง  อันจะนำมาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่
เกิดข้ึน 

การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามประเมินผลการพัฒนา 

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองระเวียง  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2548  ข้อ 28 ประกอบด้วย 

1.นางกุศลิน  นพบุญชลธี   หัวหน้าส่วนราชการที่คัดเลือก ประธานกรรมการ 
2.นายเชิด  บุญสกลุไทย สมาชิกสภาฯ กรรมการ 
3.นายเชาว์  ศิริเถียร   สมาชิกสภาฯ กรรมการ 
4.นายประภากร  อยู่เย็น สมาชิกสภาฯ กรรมการ 
5.นายทรงพล  ปัญญาแจ้งสกลุ ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
6.นายประสิทธ์ิ  ช่วยพิมาย ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
7.นายวิรัตน์  กะตะศิลา หัวหน้าส่วนราชการที่คัดเลือก กรรมการ 
8.ด.ต.ประศาสน์พร  ศรีเขียว หัวหน้าส่วนราชการที่คัดเลือก กรรมการ 
9.นายสุด  ประเสริฐการ ผู้ทรงคุณวุฒิทีผู่้บริหารคัดเลอืก กรรมการ 
10.นายสมควร  อาศัยไร่ ผู้ทรงคุณวุฒิทีผู่้บริหารคัดเลอืก กรรมการ 
11.นายวสวัตต์ิ  อ้วนโพธ์ิกลาง     หัวหน้าส่วนราชการที่คัดเลือก กรรมการ/เลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การติดตามและประเมินผลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้กำหนดรปูแบบที่จะใช้ในการ

ติดตามและประเมินผลตามแบบของกรมสง่เสรมิการปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังนี้ 

 
 
 

      

            
แบบที่ 1 แบบช่วยก ำกบักำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิน่โดยตนเอง

 
 

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมิน
และรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธ์ิ 

ประเด็นการประเมิน 
 

มีการดำเนินงาน 
 

ไม่มีการดำเนินงาน 
 

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่น   

๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
๔.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ส่วนที่ ๒ การจดัทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

๗.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
๘.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
๙.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๐.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

  

๑๑.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  

๑๒.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑๗.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑๘.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑๙.มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่   
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สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ดังนี ้

1. รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

2. ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  

การวางแผนพัฒนา 
           องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา   5  ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  อบต.หนอง
ระเวียง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี(พ.ศ. 2561-2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา
5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศำสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ยุทธศาสตร์การ
พฒันาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

42 30,138,000.00 42 33,127,000.00 98 78,511,000.00 67 62,158,000.00 28 49,080,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
เศรษฐกิจ 

8 180,000.00 7 150,000.00 7 150,000.00 7 150,000.00 7 150,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พฒันาสังคมและ
การพฒันาคุณภาพ
ชีวิต 

38 26,116,000.00 42 27,786,000.00 45 29,376,000.00 40 30,076,000.00 39 30,876,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
การเมืองการ
บริหาร 

17 3,020,000.00 17 3,320,000.00 21 7,840,000.00 17 5,870,000.00 14 2,770,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พฒันาอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรพัยกรธร
รมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

7 2,235,000.00 9 2,295,000.00 13 2,465,000.00 12 2,515,000.00 10 815,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พฒันาดา้นแหล่ง
น ้า 

1 1,000,000.00 2 1,540,000.00 5 3,780,000.00 6 17,100,000.00 6 7,930,000.00 

รวม 113 62,689,000.00 119 68,218,000.00 189 122,122,000.00 149 117,869,000.00 104 91,621,000.00 
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 การจัดทำงบประมาณ 
              ผู้บรหิารองค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัตงิบประมาณ โดยมีโครงการ
ที่บรรจอุยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 48 โครงการ งบประมาณ 17,109,700 บาท 
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
งบประมำณ 

ตำมข้อบัญญัต ิ

ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 19 9,053,000.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ n, 4 73,000.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคมและการพฒันาคุณภาพชีวิต 18 7,203,700.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร 4 720,000.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาอนุรักษฟ้ื์นฟูทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 3 60,000.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นแหล่งน ้า - - 

รวม 48 17,109,700. 
 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานราชการจากส่วนกลางได้แก่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้พิจารณาสนับสนุน ส่งเสริมด้านวิชาการในเรื่องการวางแผน การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน โดยสนับสนุนด้านบุคลกรในการใหค้วามรู้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ
แผนพัฒนา พร้อมทั้งรูปแบบการจัดทำให้ เป็นไปในทิศทางเดี่ยวกัน   เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินมี
ประสิทธิภาพ และความเป็นไปได้มากที่สุด 

ดังนั้นการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินโดยที่ไม่มีความเข้าใจอย่างท่องแท้จะส่งผลกระทบต่อการทำงาน
ของท้องถ่ิน เช่น 

 1. เกิดการพฒันาพฒันาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายข้ันตอน สบัซ้อน 

 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกบักระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและบาง

เรื่องอาจทำไม่ได้   

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

ข้อสังเกต 
1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง มีขีดความสามารถในการพัฒนาทอ้งถ่ินอย่างจำกัดในเรื่อง

ของงบประมาณ  จึงทำให้ประสิทธิผลในการดำเนินการตามแผนพัฒนาไม่มีประสิทธิภาพ 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดต้ังและตามกฎหมายถ่ายโอน

ภารกิจ เป็นจำนวนมาก แต่มีบุคลากรและงบประมาณอย่างจำกัด ทำให้ดำเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมอยู่ใน
เกณฑ์ที่ปานกลาง 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินควรพจิารณาถึงสถานการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์ในอนาคต

เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาประเทศ 
2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ิน  
3. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
 


