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ส่วนท่ี ๑ 
 สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน  
 
๑.ด้านกายภาพ   

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล   

 ต าบลดํานนอกตั้งอยูํทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภอดํานขุนทด   มีระยะทางหํางจากที่วําการ
อ าเภอดํานขุนทดประมาณ  12  กิโลเมตร  และอยูํทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ของจังหวัดนครราชสีมา  หํางจากจังหวัด
นครราชสีมาระยะทางประมาณ  46 กิโลเมตร มีพ้ืนที่จ านวน  47.26  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  29,537  ไรํ 
โดยมีอาณาเขตติดกับพ้ืนที่ต าบลตํางๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ     ติดตํอกับ  ต าบลสระจรเข๎    อ าเภอดํานขุนทด     จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต๎  ติดตํอกับ  ต าบลดํานใน  อ าเภอดํานขุนทด     จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก ติดตํอกับ  ต าบลบ๎านวัง  อ าเภอโนนไทย        จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันตก    ติดตํอกับ  ต าบลสระจรเข๎  อ าเภอดํานขุนทด     จังหวัดนครราชสีมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

       (ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง)  
              ที่ตัง้  70/3  หมูํที ่ 4  ต าบลดํานนอก  อ าเภอดํานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา              

-  โทรศัพท์  0-4493-8820  
-  โทรสาร  0-4493-8820 
 

แผนที่พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
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 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  

ลักษณะทั่วไปของต าบลดํานนอก  เป็นที่ราบสูง อากาศร๎อน แห๎งแล๎ง  สภาพดินคํอนข๎างเค็ม   
พ่ึงพาน้ าในฤดูฝนท าการเกษตร  มีปุาชุมชนเจียบกลางของต าบล  มีถนนทางหลวงท๎องถิ่น อบจ.นม. 08303 บ๎าน
ละเลิงพิมาน – กุดมํวง  ถนนทางหลวงท๎องถิ่น อบจ.นม. 08304 บ๎านดํานนอก – บ๎านวัง  ตัดผํานกลางต าบล  มี
อํางเก็บน้ าล าเชียงไกร (ตอนบน) ตั้งอยูํที่ต าบลบ๎านเกํา  อ าเภอดํานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา ที่ไหลผํานหมูํที่ 1 
บ๎านละเลิงพิมาน  หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ  หมูํที ่4 บ๎านดํานนอก  หมูที่ 7 บ๎านดํานเหนือ  หมูํที่ 3 บ๎านน๎อยและหมูํที่ 5 
บ๎านมะขามน๎อย   

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพอากาศทั่วไปของเขตพ้ืนที่ต าบลดํานนอกมีความคล๎ายคลึงภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลํางโดยทั่วไปจ าแนกได๎  ดังนี้ 
  ฤดูร้อน  เริ่มต๎นปลายเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อากาศร๎อนจัดและแล๎งจัดติดตํอเป็นระยะ
เวลานานความชื้นในอากาศมีน๎อย และมีพายุฤดูร๎อนเป็นบางชํวงที่มีคลื่นความร๎อนปกคลุม อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 
35 - 40 องศาเซลเซียส บางปีลมแรงท าให๎บ๎านเรือนราษฎรได๎รับความเสียหาย          
  ฤดูฝน  เริ่มต๎นระหวํางเดือนพฤษภาคม – กันยายน  อากาศร๎อนและมีพายุลมฝนฟูาคะนองลมแรง
และมีภาวะฝนทิ้งชํวงและแล๎งหนักสุดในปี  พ.ศ. 2562 – 2563  ประสบปัญหาภัยแล๎งอยํางหนัก เกือบจะเข๎าขั้น
วิกฤติเนื่องจากภาวะฝนทิ้งชํวงเป็นเวลานาน มีปริมาณน้ าฝนน๎อยมาก  ท าให๎ในพ้ืนที่ขาดแคลนน้ า  พืชผลทาง
การเกษตรได๎รับความเสียหาย ตายไปเป็นจ านวนมาก  เชํน ข๎าว พ้ืนที่แห๎งแล๎ง  น้ าในล าห๎วย  หนอง  คลอง  บึง  
สระ  แห๎งเป็นประวัติการณ์  ประชาชนในต าบลได๎รับความเดือนร๎อนเป็นอยํางมาก  อาจจะไมํมีน้ าใช๎ในการอุปโภค  - 
บริโภค  การเกษตร  และเลี้ยงสัตว์  ประกอบกับแหลํงน้ าที่มีตื้นเขินไมํสามารถกักเก็บน้ าในปริมาณที่เพียงพอส าหรับ
ใช๎ได๎ตลอดปี และให๎ต าบลใกล๎เคียงยืมทํอสํงน้ าเข๎าสระน้ าที่ก าลังจะแห๎ง  แตํส าหรับในปี  พ.ศ. 2564  กลับมีฝนตก
หนักมีปริมาณน้ าฝนมาก  น้ าในล าคลอง  ล าห๎วย  หนองน้ า  สระน้ า ฝาย เต็มทุกแหํง 

ฤดูหนาว  เริ่มต๎นระหวํางเดือนตุลาคม – กุมาภาพันธ์ อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ  10  องศาเซลเซียส 
แตํยังไมํได๎ถูกประกาศเป็นพ้ืนที่เขตภัยพิบัติ  เป็นอากาศหนาวตามฤดูกาล   

1.4  ลักษณะของดิน 
สภาพดินในเขตต าบลดํานนอก ร๎อยละ 90 มีลักษณะเป็นดินเค็ม ดินรํวนปนทราย จึงเก็บกักน้ าได๎

ไมํมาก  ประกอบกับเป็นบริเวณท่ีมีชั้นเกลืออยูํชั้นลําง ท าให๎เป็นดินเค็ม  พ้ืนทีบ่างแหํงไมํสามารถเพาะปลูกได๎ปัจจุบัน
ยังไมํสามารถแก๎ไขปัญหาดินเค็มได๎  และมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ชุดดินดํานขุนทดจะคล๎ายคลึงกับชุดดินจันทึก มี
ความอุดมสมบูรณ์ต่ า เสี่ยงตํอการขาดแคลนน้ าส าหรับพืชในฤดูเพาะปลูกและเสี่ยงตํอการชะล๎างพังทลาย เลือก
ระยะเวลาปลูกพืชที่เหมาะสม การจัดหาแหลํงน้ าโดยการขุดสระ ใช๎ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เพ่ือเพ่ิมแรํธาตุตํางๆ ให๎แกํดิน
และปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน 
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2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1  เขตการปกครอง   
องค์การบริหารสํวนต าบล มีหมูํบ๎านในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลทั้งหมด 7 หมูํบ๎าน แตํละ

หมูํบ๎านมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของหมูํบ๎าน ประชาชนให๎ความรํวมมือด๎านการเลือกตั้งเป็นอยํางดี เชํน การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล ในปี พ.ศ. 2556 ประชาชนมาใช๎สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู๎มาใช๎สิทธิเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารสํวนต าบล 2,531 คน  จากผู๎มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 3,221 คน  คิดเป็นร๎อยละ  78.58 จ านวนผู๎มา
ใช๎สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 2,530 คน จากผู๎มีสิทธิเลือกต้ังท้ังสิ้น ๒,๗๓๗ คน  คิดเป็นร๎อยละ  
78.57  ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารสํวนต าบลจัด
ขึ้นมีประชาชนสนใจเข๎ารํวมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย สํงผลให๎องค์การบริหารสํวนต าบล
ด าเนินงานตามความต๎องการของประชาชน และประชาชนได๎รับและมีสํวนรํวมในการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล
นอกจากนี้องค์การบริหารสํวนต าบลได๎จัดท าโครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนหลายโครงการ เพ่ือน าความรู๎และ
ประสบการณ์ที่ได๎รับมาพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลให๎เจริญเทําเทียมกับองค์การบริหารสํวนต าบลอ่ืนๆ และ
องค์การบริหารสํวนต าบลได๎จัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช๎ในการปฏิบัติงานให๎ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการ
ไมํได๎ด าเนินการเนื่องจากมาตรการเฝูาระวังและปูองกันการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ข๎อจ ากัดด๎านงบประมาณ ไมํเพียงพอตํอการตอบสนองความต๎องการของประชาชนในด๎านบริการ โดยองค์การ
บริหารสํวนต าบลแบํงเขตการปกครอง  ดังนี้ 

 อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  
 ทิศเหนือ  ติดตํอกับต าบลหนองบัวละคร อ าเภอดํานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศใต๎   ติดตํอกับต าบลดํานใน อ าเภอดํานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันออก  ติดตํอกับต าบลบ๎านวัง อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

ทิศตะวันตก  ติดตํอกับต าบลสระจรเข๎ อ าเภอดํานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้ 
 จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ทั้ง 7 หมู่บ้าน ได้แก่  

  ประกอบด้วย 
หมูํที่  ๑  บ๎านละเลิงพิมาน ผู๎ปกครอง  นายอาทิตย์      เดียงขุนทด      ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่  ๒  บ๎านพระหัวบึง ผู๎ปกครอง  นายสมพาต      ดุกขุนทด    ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่  3  บ๎านน๎อย ผู๎ปกครอง  นายประทวน     ดีขุนทด  ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่  4  บ๎านดํานนอก ผู๎ปกครอง  นายวสันต์     เงาสันเทียะ    ก านันต าบลดํานนอก 
หมูํที่  5  บ๎านมะขามน๎อย ผู๎ปกครอง  นายบุญเลิศ      ดุกขุนทด    ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่  6  บ๎านหัวบํอ ผู๎ปกครอง  นายค ารณ       พบขุนทด    ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่  7  บ๎านดํานเหนือ ผู๎ปกครอง  นางดวงนภา      เดชขุนทด    ผู๎ใหญํบ๎าน 
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 2.2  การเลือกตั้ง 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลดํานนอกสํวนใหญํรํวมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลยังมีสํวนรํวมในการบริหารงาน  การชํวยเหลืองานองค์การบริหารสํวน
ต าบล เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารสํวนต าบลในการด าเนินงานตํางๆ เชํน การประชุมประชาคมในการจัด
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 
         จ านวนผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง (ข๎อมูลเมื่อวันที่ ๑2  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕6)   

 -  จ านวนผู๎มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสํวนต าบล    3,221  คน 
 -  จ านวนผู๎มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  3,220  คน 

   -  จ านวนผู๎มาใช๎สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งลําสุด (พ.ศ. ๒๕๕6) 
 -  จ านวนผู๎มาใช๎สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสํวนต าบล 2,531 คน  จากผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง 

ทั้งสิ้น 3,221 คน  คิดเป็นร๎อยละ  78.58  
- จ านวนผู๎มาใช๎สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 2,530 คน จากผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง 

ท้ังสิน้ ๒,๗๓๗ คน  คิดเป็นร๎อยละ  78.57 
 
3.  ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร 

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ๎านละเลิงพิมาน 158 322 315 637 

2 บ๎านพระหัวบึง 142 244 259 503 

3 บ๎านน๎อย 140 212 221 433 

4 บ๎านดํานนอก 177 237 244 481 

5 บ๎านมะขามน๎อย 219 402 407 809 

6 บ๎านหัวบํอ 194 341 371 712 

7 บ๎านดํานเหนือ 193 309 314 623 

รวม 1,223 2,067 2,131 4,198 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอด่านขุนทด ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 25๖4 
 
 
 
 
 
 
 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
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๕ 
 

สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน  แยกรายเดือน  ระดับต าบล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

 (เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี) 

ปี (พ.ศ.) พ.ศ. 2559 พ.ศ. 25๖๐ พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 25๖3 

เดือน ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
มกราคม 2,076 2,129 2,088 2,114 2,101 2,126 2,098 2,137 2,079 2,139 

กุมภาพันธ์ 2,073 2,126 2,096 2,113 2,100 2,126 2,095 2,143 2,078 2,138 
มีนาคม 2,072 2,125 2,095 2,115 2,096 2,126 2,094 2,144 2,074 2,135 
เมษายน 2,071 2,120 2,100 2,121 2,093 2,124 2,088 2,140 2,076 2,136 

พฤษภาคม 2,072 2,121 2,097 2,121 2,089 2,128 2,089 2,140 2,079 2,136 
มิถุนายน 2,070 2,117 2,103 2,120 2,091 2,129 2,086 2,139 2,079 2,137 
กรกฎาคม 2,073 2,114 2,107 2,117 2,089 2,123 2,083 2,144 2,074 2,135 
สิงหาคม  2,077 2,114 2,104 2,114 2,096 2,137 2,078 2,146 2,069 2,133 
กันยายน 2,076 2,109 2,106 2,120 2,108 2,143 2,078 2,144 2,065 2,133 
ตุลาคม 2,082 2,108 2,109 2,123 2,107 2,140 2,078 2,143 2,060 2,139 

พฤศจิกายน 2,085 2,108 2,108 2,123 2,097 2,140 2,077 2,141 2,067 2,135 
ธันวาคม 2,087 2,110 2,099 2,126 2,100 2,140 2,076 2,142 2,058 2,126 

รวม 
24,914 25,401 25,212 25,427 25,167 25,582 25,020 25,703 24,858 25,622 

50,315 50,639 50,749 50,723 50,480 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอด่านขุนทด  ณ เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 25๖4 

 
3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
  แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
น๎อยกวํา 1 ป ี 12 11 23 1 ป ี 16 13 29 

2 ป ี 18 24 42 3 ป ี 22 17 39 
4 ป ี 28 18 46 5 ป ี 26 17 43 
6 ป ี 25 24 49 7 ป ี 20 27 47 
8 ป ี 22 31 53 9 ป ี 24 23 47 

10 ป ี 26 19 45 11 ป ี 21 17 38 
12 ป ี 22 27 49 13 ป ี 20 30 50 
14 ป ี 18 21 39 15 ป ี 24 21 45 
16 ป ี 29 17 46 17 ป ี 30 19 49 
18 ป ี 24 25 49 19 ป ี 18 30 48 
20 ป ี 22 22 44 21 ป ี 31 24 55 
22 ป ี 27 29 56 23 ป ี 23 26 49 
24 ป ี 27 26 53 25 ป ี 31 17 48 
26 ป ี 33 40 73 27 ป ี 29 28 57 
28 ป ี 26 32 58 29 ป ี 31 21 52 
30 ป ี 27 29 56 31 ป ี 33 30 63 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
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๖ 
 

อาย ุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
32 ป ี 37 34 71 33 ป ี 34 30 64 
34 ป ี 27 25 52 35 ป ี 30 22 52 
36 ป ี 43 26 69 37 ป ี 30 34 64 
38 ป ี 32 25 57 39 ป ี 24 30 54 
40 ป ี 28 37 65 41 ป ี 27 31 58 
42 ป ี 26 26 52 43 ป ี 28 19 47 
44 ป ี 40 33 73 45 ป ี 30 34 64 
46 ปี 40 32 72 47 ป ี 46 30 76 
48 ป ี 33 48 81 49 ป ี 34 44 78 
50 ป ี 39 43 82 51 ป ี 36 28 64 
52 ป ี 23 39 62 53 ป ี 34 40 74 
54 ป ี 21 51 72 55 ป ี 29 34 63 
56 ป ี 37 38 75 57 ป ี 24 31 55 
58 ป ี 37 33 70 59 ป ี 31 39 70 
60 ป ี 20 22 42 61 ป ี 25 33 58 
62 ป ี 24 20 44 63 ป ี 23 22 45 
64 ป ี 15 22 37 65 ป ี 26 29 55 
66 ป ี 13 21 34 67 ป ี 17 18 35 
68 ป ี 23 23 46 69 ป ี 19 21 40 
70 ป ี 11 13 24 71 ป ี 17 20 37 
72 ป ี 14 12 26 73 ป ี 12 15 27 
74 ป ี 9 12 21 75 ป ี 10 9 19 
76 ป ี 11 10 21 77 ป ี 10 12 22 
78 ป ี 7 5 12 79 ป ี 6 16 22 
80 ป ี 8 10 18 81 ป ี 12 8 20 
82 ป ี 13 15 28 83 ป ี 4 6 10 
84 ป ี 6 6 12 85 ป ี 8 5 13 
86 ป ี 1 5 6 87 ป ี 3 10 13 
88 ป ี 4 4 8 89 ป ี 3 4 7 
90 ป ี 0 1 1 91 ป ี 0 4 4 
92 ป ี 3 1 4 93 ป ี 0 2 2 
94 ป ี 1 2 3 95 ป ี 0 0 0 
96 ป ี 0 1 1 97 ป ี 0 0 0 
98 ป ี 1 0 1 99 ป ี 0 0 0 

100 ป ี 0 0 0 มากกวํา 
100 ป ี

1 0 1 

รวม 2,065 2,130 4,195 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอด่านขุนทด  ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖4 

 
 
 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
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๗ 
 

4.  สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา 

 -  ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลดํานนอก  มีการจัดการด๎านการศึกษา  โดยมี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารสํวนต าบล  จ านวน  ๒ แหํง  มีโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จ านวน  2  แหํง  ที่อํานหนังสือประจ าหมูํบ๎าน  จ านวน  7  แหํง ศูนย์บริการ
อินเตอร์เน็ต  จ านวน  ๑  แหํง  เน็ตประชารัฐ  จ านวน  1  แหํง  ดังนี้   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. 25๖4 
จ านวนนักเรียน 

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านละเลิงพมิาน 1 17 9 26 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดํานนอก 4 8 15 23 

รวม 25 24 49 
  

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านละเลิงพิมาน  (ผู๎ดูแลเด็ก  จ านวน 2 คน) 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดํานนอก  (คร ูระดับ คศ. ๑ จ านวน 1 คน และผู๎ดูแลเด็ก 1 คน) 

 

โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ชื่อสถานศึกษา 

จ านวนนักเรียน 
อนุบาล ประถมศึกษา 

รวม อนุบาล 
2 

อนุบาล 
3 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

๑. โรงเรียนบ๎านละเลิงพิมาน 14 7 14 15 9 12 14 8 93 
๒. โรงเรียนวัดบ๎านดํานนอก
(เสรีธรรมวิทยา) 

21 15 18 10 11 15 12 14 116 

รวมทั้งสิ้น 35 22 32 25 20 27 26 22 209 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากโรงเรียนในสังกัดสพฐ. ในพื้นที่ต าบลด่านนอก  ณ วันที่  10  มิถุนายน  ๒๕๖4 
 

ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน  จ านวน  7  แห่ง  ดังนี้ 
     หมูํที่  1  บ๎านละเลิงพิมาน    
     หมูํที่  2  บ๎านพระหัวบึง 
     หมูํที่  3  บ๎านน๎อย 

หมูํที่  4  บ๎านดํานนอก 
หมูํที่  5  บ๎านมะขามน๎อย 
หมูํที ่ 6  บ๎านหัวบํอ 
หมูํที่  7  บ๎านดํานเหนือ 
 

  ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต  จ านวน  ๑  แห่ง  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
  เน็ตประชารัฐ  จ านวน  1  แห่ง  ณ  ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพชุมชนต าบลด่านนอก 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
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๘ 
 

 4.2  สาธารณสุข 
  จากการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา ประชาชนสํวนมากมีสุขภาสที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให๎กับ
ประชาชนกลุํมเสี่ยง โรคที่มักเกิดแกํประชากรในชุมชน ได๎แกํ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข๎เลือดออก มือ-
ปาก-เท๎าในเด็ก และโรคอ่ืนๆอีกมาก มีสถิติ เข๎ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไมํยอมไปคัดกรอง
หรือตรวจสุขภาพประจ าปี การแก๎ไขปัญหา คือ องค์การบริหารสํวนต าบลและหนํวยงานสาธารณสุข ได๎จัดกิจกรรม
รํวมมือกันรณรงค์ให๎ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได๎ในระดับหนึ่งประชาชนให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดีแตํต๎อง
เป็นการด าเนินการอยํางตํอเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

4.2.1  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
     -  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลดํานนอก  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   

จ านวน  ๑   แหํง      
-  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  7  แหํง  หมูํที่  1 – 7 

   -  อัตราการใช๎ส๎วมราดน้ า  ร๎อยละ  100 
 

    4.2.2.  สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ (ต าบลดํานนอก)  

ล าดับที่ 
โรค 

ที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา 
ผู้ป่วย (ราย) ผู้เสียชีวิต (ราย) 

๑ โรคอุจจาระรํวง 39 - 
๒ โรคระบบทางเดินอาหาร  อาหารเป็นพิษ 64 - 
๓ โรคไข๎เลือดออก 6 - 
๔ โรคปอดบวม 14 - 
๕ โรคตาแดง 16 - 
๖ โรคคางทูม 2 - 
๗ โรคสงสัยหูดับ - - 
๘ โรคหนองใน 1 - 
๙ โรคไข๎ไมํทราบสาเหตุ - - 

๑๐ โรคมือเท๎าปาก 7 - 
๑๑ โรคอีสุกอีใส 11 - 

 
 4.3  อาชญากรรม 
  องค์การบริหารสํวนต าบลไมํมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวําสํวนมาก
ครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอยํางถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก๎ปัญหาขององค์การบริหาร
สํวนต าบลที่สามารถด าเนินการได๎ตามอ านาจหน๎าที่และงบประมาณที่มีอยูํอยํางจ ากัด คือ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ 
การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในชํวงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให๎กับประชาชน เป็น
เรื่องท่ีทางองค์การบริหารสํวนต าบลจะต๎องหาวิธีที่จะแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชนตํอไปตามอ านาจหน๎าที่ที่สามารถ
ด าเนินการได๎ 
 
 
 
 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
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  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑)  เรือพาย  จ านวน  2  ล า 
๒)  เครื่องดับเพลิงชนิดหิ้ว ขนาด 15 ปอนด์  จ านวน  20  ถัง 
3)  เครื่องสูบน้ า  จ านวน  1  เครื่อง 
4)  อัตราก าลังเจ๎าหน๎าที่ดับเพลิง พนักงานสํวนต าบล  จ านวน  1  คน   
5)  อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)   95   คน 
6) วิทยุสื่อสาร 

-  เครื่องสํงวิทยุแมํขําย     จ านวน   ๑  เครื่อง 
-  ชนิด  มือถือ ๑ - ๕  วัตต ์ จ านวน   13 เครื่อง 

 
4.4  ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในหมูํบ๎านของต าบลดํานนอก  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรดํานขุนทดได๎แจ๎ง
ให๎กับองค์การบริหารสํวนต าบลดํานนอกทราบนั้นพบวําในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลมีผู๎ที่ติดยาเสพติดแตํเมื่อ
เทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือวําน๎อย และยังไมํพบผู๎ค๎า เหตุผลก็เนื่องมาจากวําได๎รับความรํวมมือกับทางผู๎ น า  ประชาชน  
หนํวยงานขององค์การบริหารสํวนต าบลที่ชํวยสอดสํองดูแลอยูํเป็นประจ า การแก๎ไขปัญหาขององค์การบริหารสํวน
ต าบลสามารถท าได๎เฉพาะตามอ านาจหน๎าที่เทํานั้น  เชํน  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ๎งเบาะแส  การ
ฝึกอบรมให๎ความรู๎  ถ๎านอกเหนือจากอ านาจหน๎าที่  ก็ เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล๎วแตํกรณี ทั้งนี้ องค์การ
บริหารสํวนต าบลก็ได๎ให๎ความรํวมมือมาโดยตลอด   

4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
องค์การบริหารสํวนต าบลดํานนอกได๎ด าเนินการด๎านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
1. องค์การบริหารสํวนต าบลดํานนอกด าเนินการจํายเบี้ยยังชีพให๎กับผู๎สูงอายุ  คนพิการ  และผู๎ปุวย 

เอดส์   ซึ่งปัจจุบัน มีผู๎สูงอายุ  788  คน  ผู๎พิการ  129  คน  ผู๎ปุวยเอดส์  4  คน  (ข๎อมูล  ณ  วันที่  22  มิถุนายน  
พ.ศ. 2564)    

๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู๎พิการ 
๔. ต้ังโครงการการจ๎างนักเรียน/นักศึกษาท างานชํวงปิดภาคเรียน   
๕. ต้ังโครงการชํวยเหลือผู๎ยากจน  ยากไร๎  รายได๎น๎อย และผู๎ด๎อยโอกาสไร๎ที่พ่ึง  
6. ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให๎กับประชาชนทั่วไป 
7. การดูแลผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง   
8. ประสานการให๎ความชํวยเหลือของจังหวัด  อ าเภอ  หนํวยงานตํางๆ  ที่ให๎การสนับสนุน 
  

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง 
    -ถนน 
  องค์การบริหารสํวนต าบลดํานนอก มีการคมนาคมทางบกประเภทเดียวคือ ถนนทางหลวงจังหวัด 1 
สาย ได๎แกํถนนสายดํานขุนทด – หนองสรวง ซึ่งถือวําเป็นถนนที่มีปริมาณรถยนต์สัญจรผํานไปมาหนาแนํน เป็นถนนที่
เชื่อมตํอระหวํางอ าเภอ จังหวัด และมีถนนทางหลวงท๎องถิ่น อบจ.นม. 08303 บ๎านละเลิงพิมาน – กุดมํวง  ถนน
ทางหลวงท๎องถิ่น อบจ.นม. 08304 บ๎านดํานนอก – บ๎านวัง  ตัดผํานกลางต าบลเป็นถนนลาดยาง   
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การคมนาคมภายในพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลดํานนอก สามารถใช๎สัญจรไปมาเฉพาะทางบก  
สภาพเส๎นทางการคมนาคมมีลักษณะเป็นถนน คสล.,  ถนนดิน  ถนนหินคลุกและถนนลูกรัง ปัจจุบันมีถนนเชื่อม
ระหวํางหมูํบ๎านคือ 

5.1  ระหวํางบ๎านละเลิงพิมาน  หมูํที่ 1,  บ๎านหัวบํอ หมูํที่  6  เป็นถนนลาดยาง   
5.2  ระหวํางบ๎านดํานนอก       หมูํที่ 4,  บ๎านดํานเหนือ หมูํที่  7  เป็นถนน คสล.   
5.3  ระหวํางบ๎านดํานเหนือ     หมูํที่  7, บ๎านน๎อย  หมูํที่   3  เป็นถนนลาดยาง   
5.4  ระหวํางบ๎านน๎อย  หมูํที่  3, บ๎านมะขามน๎อย หมูํที่  5  เป็นถนนลาดยาง, ถนนดินลูกรัง 
5.5  ระหวํางบ๎านดํานเหนือ     หมูํที่  7, บ๎านพระหัวบึง  หมูํที ่ 2  เป็นถนน คสล. 

และการติดตํอคมนาคมระหวํางต าบลใกล๎เคียง คือต าบลสระจรเข๎,ต าบลดํานใน เป็นถนนลาดยางตลอดสาย 
5.๒  การไฟฟ้า    

มีไฟฟูาใช๎ครบทั้ง 7 หมูํบ๎าน   จ านวนราษฎรที่ใช๎ไฟฟูาครอบคลุมเกือบทุกครัวเรือน 
5.3  การประปา 

การประปาขององค์การบริหารสํวนต าบลดํานนอกไมํมีกิจการประปา โดยได๎มอบหมายให๎
คณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมูบ๎าน หมูํบ๎านมีกิจการประปาเป็นของตนเอง สามารถ
ให๎บริการได๎ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช๎ตลอดทั้งปี  ประปาของหมูํบ๎านยังไมํ
สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได๎  ต๎องใช๎งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  ปัจจุบันทุกหมูํบ๎านยัง
ไมํประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถที่จะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให๎หมูํบ๎านได๎  แหลํงน้ าดิบที่ใช๎ผลิต
น้ าประปาได๎จากบึง  ล าห๎วย  สระน้ าของแตํละหมูํบ๎าน  

5.4  โทรศัพท์ 
ปัจจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลดํานนอก ไมํมีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได๎

นิยมใช๎โทรศัพท์สํวนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดตํอสื่อสารได๎รวดเร็ว และสามารถใช๎ระบบอินเตอร์เน็ตได๎  เชํน  
โทรศัพท์มือถือ  ส าหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช๎ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดตํอสื่อสาร 

5.5  ระบบโลจิสติกส์ (Logistics)  หรือการขนส่ง 
มีไปรษณีย์รับสํงเอกสารภายในต าบล  จ านวน  ๑  แหํง   

 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1  การเกษตร 

         อาชีพ    อาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลดํานนอก  แยกตามประเภทได๎ดังนี้ 

อาชีพหลัก  - อาชีพเกษตรกรรม  ท านาปีละครั้งโดยอาศัยน้ าฝน   และท าไรํ  พืชไรํที่ปลูก  เชํน   

อ๎อย,  มันส าปะหลัง,  ข๎าวโพด,  พริก   
      - อาชีพรับจ๎างทั่วไป  ได๎แกํ  รับจ๎างภาคเกษตรกรรม  รับจ๎างแรงงานกํอสร๎าง, โรงงาน 

        - อาชีพค๎าขาย  เชํน  ร๎านขายของช าประจ าหมูํบ๎าน  ค๎าขายทั่วไป 
        - ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ   

อาชีพเสริม  - ประชากรมีอาชีพเสริม  คือ  การทอเสื่อจากต๎นกก  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ข้ึนชื่อของต าบล   

กลุํมอาชีพปุานศรนารายณ์   
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        ข้อมูลด้านการเกษตร/พื้นที่เพาะปลูกพืชต าบลด่านนอก ปีการเพาะปลูก 63/64 
 

จ านวนครัวเรือน 
ข๎าว มันส าปะหลัง ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ๎อย 
801 514 228 2 

  

จ านวนไร ่
ข๎าว มันส าปะหลัง ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ๎อย 

9,949.50 6,608.75 2,447.11 19 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักงานเกษตรอ าเภอด่านขุนทด 

 6.2  การประมง 
  ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลดํานนอกไมํมีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภคใน
ครัวเรือนตามฤดูกาลเทํานั้น  

6.3  การปศุสัตว์ 
การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลดํานนอก เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงเพ่ือ

จ าหนําย  ดังนี้ 
(๑)  ฟาร์มเป็ด  จ านวน    6 ราย   
(๒)  ฟาร์มไก ํ    จ านวน    3   ราย 

 6.4  การบริการ 
  การให๎บริการข๎อร๎องเรียนของประชาชน  องค์การบริหารสํวนต าบลดํานนอก  ได๎ข๎อมูลจากอ าเภอ
ดํานขุนทด ด๎านข๎อร๎องเรียนของประชาชนที่ประชาชนต าบลดํานนอกได๎ยื่นหนังสือตํอศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอดํานขุน
ทด ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563 – เดือน พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 
 

ที ่ เรื่อง วัน/เดือน/ปี 
1 ขอคัดค๎านการเจาะน้ ามัน ของบริษัท ทีพีไอ 21 พฤษภาคม 2562 
2 ขอความชํวยเหลือในการติดตํอประสานงานกองคลัง 10 กันยายน 2563 
3 ขอความชํวยเหลือในการเจรจาไกลํเกลี่ย การก๎ูยืมเงิน 2 เมษายน 2564 

  ที่มา : ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอดํานขุนทด 
 6.5  การท่องเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลดํานนอกไมํมีแหลํงทํองเที่ยว  แตํได๎มีการสํงเสริมการทํองเที่ยว
ให๎เกิดข้ึนในพื้นท่ี  เชํน  การจัดงานประเพณีตํางๆ  และสํงเสริมกิจกรรมของวัด 
 6.6  อุตสาหกรรม 

 ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลดํานนอกไมํมีอุตสาหกรรมขนาดใหญํในพ้ืนที่  มีเพียงอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก คือร๎านประคองศิลป์ซีเมนต์บล็อก และโรงอัดบล็อคไทยวัฒนา ท าการผลิตและจ าหนํายวัสดุกํอสร๎าง การ
ท าอุตสาหกรรมแบบครัวเรือน คือการต๎มเกลือสินเธาว์แบบพ้ืนบ๎านและการเย็บรองเท๎าเซฟตี้ อยูํที่หมูํที่ 2 บ๎านพระ
หัวบึง 
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 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  การพาณิชย์ 

ธนาคาร    - แหํง สถานีบริการน้ ามัน    -     แหํง 
บริษัท    - แหํง ศูนย์การค๎า/ห๎างสรรพสินค๎า  - แหํง 
ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด   - แหํง ตลาดสด  - แหํง 
ร๎านค๎าตํางๆ            44 แหํง โรงฆําสัตว์  - แหํง 
ซุปเปอร์มาเก็ต   -         แหํง ซื้อขายของเกํา  5   แหํง 
ขายเครื่องเทศปรุงอาหาร  1 แหํง อํู/ร๎านซํอมรถ  6 แหํง 
ผลิต/จ าหนํายวัสดุกํอสร๎าง 2 แหํง ฟาร์มเป็ด  6 แหํง 
โรงกลึง    2 แหํง ร๎านเสริมสวย  1 แหํง 
ฟาร์มไกํ    3 แหํง ปั้มน้ ามัน  2 แหํง 
ปั้มหลอด   3  แหํง ขายปุ๋ยเคมี  1 แหํง 
ขายน้ ามันพืชเกํา   1 แหํง บ๎านเชํา   3  แหํง 
เสารับ-สํงสัญญาณโทรศัพท์ 3 แหํง โรงสีข๎าว  2 แหํง 
ขายอาหารตามสั่ง  2 แหํง เย็บผ๎า   2 แหํง 
 
กลุ่มอาชีพ 

ตารางองค์กร/กลุ่มอาชีพในต าบลด่านนอก 

กลุ่ม 
ที่ตั้ง 

(หมู่ที่) 
กิจกรรม 

1. กลุํมปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมูํที ่4,7 อบรม/สํงเสริมการใช๎ปุ๋ยอินทรียช์ีวภาพ เพื่อให๎
ผลผลติทางการเกษตรเพิ่มมากข้ึนและเพิ่มรายได๎ 

2. กลุํมผลิตดอกไม๎จันทน์ หมูํที่ 4,7 ผลิตดอกไม๎จันทน์เพื่อจ าหนาํย 

3. กลุํมจักสาน  หมูํที่ 6 จักสานเพื่อจ าหนาํยและใช๎ในครัวเรือน 
4. กลุํมเพาะเห็ด หมูํที่ 2 เพาะเห็ดเพื่อจ าหนํายและบริโภคภายในครัวเรือน 
5. กลุํมแปรรูปอาหาร หมูํที่ 1 - 7 แปรรูปอาหารเพื่อจ าหนําย 
6. กลุํมทอเสื่อจันทบูร หมูํที่ 4,7 ทอเสื่อจันทบูรเพ่ือจ าหนํายและใช๎ในครัวเรือน 

 

6.8  แรงงาน 
 ราษฎรสํวนใหญํประมาณร๎อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได๎แกํท านา ปลูกข๎าว ไรํมัน

ส าปะหลัง  ข๎าวโพด  ที่เหลือประกอบอาชีพสํวนตัวและรับจ๎างทั่วไป 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1  การนับถือศาสนา 

ประชาชนในต าบลดํานนอก  จะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  5  แหํง  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อศาสนสถาน 
สถานที่ตั้ง จ านวนพระสงฆ์ 

บ้าน หมู่ที่ พระ เณร ชี รวม 
1 วัดละเลิงพิมาน ละเลิงพิมาน 1 5 - - 5 
2 วัดบ๎านน๎อย บ๎านน๎อย 3 1 - - 1 
3 วัดดํานนอก ดํานนอก 4 4 - - 4 
4 วัดมะขามน๎อย มะขามน๎อย 5 1 - - 1 
5 ที่พักสงฆ์บ๎านพระหัวบึง   พระหัวบึง   2 3 - - 3 

รวม 14 - - 14 
 

 7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหมํ   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีท าบุญกลางบ๎าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันเข๎าพรรษา    ประมาณเดือน   กรกฎาคม     
-  ประเพณีวันออกพรรษา   ประมาณเดือน  ตุลาคม   
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 

 7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลได๎อนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ได๎แกํ   

วิธีการท าเครื่องจักสานใช๎ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการทอเสื่อจากต๎นกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  สํวนมากร๎อยละ ๙๐ % พูดภาษาไทยโคราช    
 7.4  OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ในต าบลดํานนอกจะแปรรูปอาหารที่ท าขึ้นเพ่ือบริโภค ขาย และเป็นของฝาก ในชํวงฤดูกาล และ
หลังจากท าการเกษตร ประเภทของผลิตภัณฑ์มีดังนี้ 
  1.ประเภทอาหาร ได๎แกํ เห็ดนางฟูา หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบึง กระยาสารท หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ ขนมทองม้วน,หมี่กรอบ หมู่ที่ 7 บ๎านดํานเหนือ 
  2. ประเภทจักสาน ได๎แกํ ไม๎กวาดทางมะพร๎ว หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ ทอเสื่อจันทบูร หมูํที่ 4 บ๎านดําน
นอก และหมูํที่ 7 บ๎านดํานเหนือ 
  3. ประเภทประดิษฐ์ ได๎แกํ ดอกไม๎จันทน์ หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก และหมูํที่ 7 บ๎านดํานเหนือ 
 
8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ า  ใช๎ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได๎จากน้ าฝน และน้ าดิบจากล าห๎วย  ฝาย  บึง สระน้ า ซึ่งจะต๎อง
น ามาผํานกระบวนการของระบบประปา  ส าหรับน้ าใต๎ดินมีปริมาณน๎อย  ไมํสามารถน าขึ้นมาใช๎ให๎พอเพียงได๎ และ
บางแหํงเค็ม ไมํสามารถใช๎ดื่มและอุปโภคได๎ 

8.1.1  ลักษณะของแหล่งน้ า 
มีแหลํงน้ าที่ใช๎ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค  จ านวน  ๕  แหํง   แหลํงน้ าทั้ง ๕ แหํงเคยเป็นแหลํงน้ าที ่

เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารสํวนต าบลได๎ด าเนินการปรับปรุงกํอสร๎างขึ้นใหมํเพ่ือเพียงพอกับการอุปโภค
และบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
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    ล าห๎วย  ๑ แหํง สระน้ า  8 แหํง 
    หนองน้ า - แหํง บํอน้ าตื้น - แหํง 
    ล าคลอง  - แหํง บํอบาดาล - แหํง 
    บึง  2 แหํง อํางเก็บน้ า - แหํง 
    แมํน้ า  - แหํง ฝาย  3 แหํง 

8.2  ป่าไม้ 
   ในพ้ืนที่ต าบลดํานนอกมีปุาชุมชน : ปุาชุมชนเจียบกลาง ปีที่เริ่มโครงการ : 2553 ที่ตั้ง : ต.ดําน
นอก อ.ดํานขุนทด จ.นครราชสีมา เนื้อที่ : 1,844 ไรํ 2 งาน 65 ตารางวา ประเภทปุา : ปุาตาม พ.ร.บ. ปุาไม๎ พ.ศ. 
2484 

8.3  ภูเขา 
  ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลดํานนอกไมํมีภูเขา 

8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลดํานนอกสํวนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก เป็นที่นาไรํ  สวน  

ที่อยูํอาศัย ร๎านค๎า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน๎อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพ้ืนที่  ก็ได๎แกํ  ดิน  น้ า  ต๎นไม๎  อากาศที่ไมํมีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากวําพื้นที่บางสํวนเป็นดินเค็ม  น้ าใต๎ดินก็เค็ม  
หรือไมํก็เป็นน้ ากรํอย  ไมํสามารถท่ีจะน าน้ าจากใต๎ดินมาใช๎ในการอุปโภค-บริโภคได๎ ต๎องอาศัยน้ าดิบจากแหลํงอ่ืนและ
น้ าฝนในการเกษตรก็ต๎องรอฤดูฝน มีแหลํงน้ าใช๎ในการเกษตรไมํเพียงพอ  ปัญหาคือยังไมํสามารถหาแหลํงน้ าส าหรับ
การเกษตรได๎เพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนที่สํวนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  โครงการปลูกต๎นไม๎ในวันส าคัญตํางๆ ในพ้ืนที่
ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให๎รํมรื่นสวยงาม เป็นที่พักผํอนหยํอนใจของประชาชน ฯลฯ 
 
9.  อ่ืนๆ ด้านการคลัง 
 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจํายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน  27,076,521.69 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 10,270,446.99 บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 14,491,203.05  บาท 
1.1.4 รายการที่ได๎กันเงินไว๎แบบกํอหนี้ผูกพันและยังไมํได๎เบิกจําย จ านวน 1 โครงการ รวม 

6,000 บาท 
1.1.5 รายการที่ได๎กันเงินไว๎โดยยังไมํได๎กํอหนี้ผูกผัน จ านวน 1 โครงการ รวม 868,000 

บาท  
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2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
   (1) รายรับจริง จ านวน 27,985,913.44 บาท ประกอบด๎วย 
 หมวดภาษีอากร     จ านวน    27,730.31  บาท 

หมวดคําธรรมเนียม คําปรับ และใบอนุญาต  จ านวน    51,511.10  บาท 
หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน    จ านวน  194,374.60  บาท 
หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน    0.00  บาท 
หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด    จ านวน      130  บาท 
หมวดรายได๎จากทุน    จ านวน      5,000.00  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน      14,311,024.43 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน      13,349,808.00  บาท 

 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 46,335 บาท 
(3) รายจํายจริง จ านวน 23,683,252.17 บาท ประกอบด๎วย 

 งบกลาง      จ านวน  8,037,421.00 บาท 
งบบุคลากร     จ านวน            7,857,801.00 บาท 
งบด าเนินงาน     จ านวน  4,015,400.17 บาท 
งบลงทุน     จ านวน  2,812,250.00 บาท 
งบรายจํายอื่น     จ านวน        0.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน     จ านวน     960,380.00 บาท 

 (4) รายจํายที่จํายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 46,335 บาท 
 (5) รายจํายที่จํายจากเงินสะสม จ านวน 5,185,295.00 บาท 
 (6) รายจํายที่จํายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
 (7) รายจํายที่จํายจากเงินกู๎ จ านวน 0.00 บาท 
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ส่วนท่ี 2 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
  โดยที่รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให๎รัฐพึงจัดให๎มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช๎เป็นกรอบในการจัดท าแผนตํางๆให๎สอดคล๎อง
และบูรณาการกันเพ่ือให๎เกิดเป็นพลังผลักดันรํวมกันไปสูํเปูาหมายดังกลําว โดยให๎เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายวํา
ด๎วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และตํอมาได๎มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผล
บังคับใช๎เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให๎มีการแตํงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการ
จัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม 
การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนทุกภาคสํวนด าเนินการ
ให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให๎เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได๎แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านตํางๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด๎วย คณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติให๎เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได๎จัดให๎มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหนํวยงานของ
รัฐที่เก่ียวข๎องอยํางกว๎างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก าหนดแล๎ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต๎องน าไปสูํการปฏิบัติเพ่ือให๎ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในชํวงเวลา
ดังกลําว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตํแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต๎น
มาได๎สํงผลให๎ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด๎านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได๎รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุํม
บนของกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลาง ในด๎านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสํงผลให๎ประเทศไทย
หลุดพ๎นจากการเป็นประเทศยากจน และในด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ประเทศไทยมีข๎อได๎เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ 
อยํางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท๎าทายตํอการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ 
ที่ร๎อยละ ๓.๙ ถือวําอยูํในระดับต่ ากวําศักยภาพ เมื่อเทียบกับร๎อยละ ๖.๐ ตํอปีในชํวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผํานมา 
โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไมํฟ้ืนตัวได๎เต็มที่
โครงสร๎างเศรษฐกิจไทยที่ยังไมํสามารถขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรมได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมี
ผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข๎ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมี
ปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไมํสอดคล๎องกับความต๎องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 
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นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชํวงวัยยังคงเป็นปัจจัยท๎าทาย
ส าคัญตํอการพัฒนาประเทศ แม๎วําการเข๎าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร๎างพ้ืนฐาน
ตํางๆ และการคุ๎มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แตํยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการ
ให๎บริการที่มีมาตรฐานแตกตํางกันระหวํางพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให๎ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด๎านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท๎าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให๎
ประชาชนมีรายได๎สูงขึ้นและแก๎ปัญหาความเหลื่อมล้ าอยํางยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู 
การใช๎ และการรักษาทรัพยากรอยํางบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผํานมายังขาดความชัดเจน  สํงผลให๎
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศยังมีปัญหาการใช๎อยํางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอยํางรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกลําวข๎างต๎นมีสาเหตุสํวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศขาดความตํอเนื่องและความยืดหยุํนในการตอบสนองตํอความต๎องการและปัญหาของประชาชน  
ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต๎องเสริมสร๎างให๎เกิดความเข๎มแข็ง ลดความขัดแย๎งทางความคิด
และอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไมํเสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสํงเสริมคนในชาติให๎ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให๎เกิด
ความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรที่มีสัดสํวนประชากรวัยแรงงานและ
วัยเด็กท่ีลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมข้ึนอยํางตํอเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให๎การพัฒนาประเทศในมิติ
ตําง ๆ มีความท๎าทายมากขึ้น ทั้งในสํวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแล
ผู๎สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท๎าทายตํอการขับเคลื่อนประเทศไปสูํการเป็นประเทศ
พัฒนาแล๎ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม๎วําประเทศไทยจะมีต าแหนํงที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและ

เป็นประตูสูํเอเชีย แตํการที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ๎านหลายประเทศ ท าให๎ปัญหาด๎านเขตแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ๎านยังคงเป็นความท๎าทายด๎านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต๎องให๎ความส าคัญกับปัญหา
ด๎านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ๎อน ละเอียดอํอน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท๎าทายตํอ
การสร๎างบรรยากาศความไว๎วางใจระหวํางรัฐกับประชาชนและระหวํางประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร๎าง
ความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสูํการแก๎ปัญหาความขัดแย๎งระหวํางกลุํมประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่
แตกตํางกันอยํางยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจกํอให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปสูํระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย๎ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสํงผลกระทบตํอเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไมํใชํรัฐ อาทิ องค์การระหวํางประเทศ และบรรษัทข๎ามชาติ จะมี
บทบาทมากข้ึนในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลตํางๆ ทั้งในด๎านความมั่นคง และ
เศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุํมเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสูํความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจกํอให๎เกิด
ความเสี่ยงด๎านอาชญากรรมข๎ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค๎ามนุษย์ และการลักลอบ
เข๎าเมือง 
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ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได๎รับการพัฒนาอยํางก๎าวกระโดดจะกํอให๎เกิดนวัตกรรมอยํางพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข๎อมูลขนาดใหญํ หุํนยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหมํ และเทคโนโลยี
ทางการเงิน ซึ่งตัวอยํางแนวโน๎มการพัฒนาเทคโนโลยีอยํางก๎าวกระโดดเหลํานี้ คาดวําจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่
ชํวยท าให๎เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน๎มที่จะกลับมาขยายตัวได๎เข๎มแข็งขึ้น  แนวโน๎มส าคัญที่จ าเป็นต๎องมี
การติดตามอยํางใกล๎ชิด อาทิการรวมกลุํมทางการค๎าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น  การแขํงขันที่
คาดวําจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร๎างความหลากหลายของสินค๎าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหมํๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวําจะเข๎าสูํการเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะ
กํอให๎เกิดโอกาสใหมํๆ ในการตอบสนองความต๎องการของกลุํมผู๎บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดสํวนเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง  
รวมทั้งการคาดการณ์วําครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะ
มีชํวงอายุที่แตกตํางกันและจะมีกลุํมคนชํวงอายุใหมํๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะสํงผลตํอทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตํางกัน 
ดังนั้น การเตรียมความพร๎อมของประชากรให๎มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช๎ในการผลิตและการ
บริการของประเทศจะเป็นความท๎าทายส าคัญในระยะตํอไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร๎างประชากรที่เข๎าสูํสังคมสูงวัย อาจท าให๎เกิดความต๎องการแรงงาน
ตํางชาติเพิ่มมากข้ึนเพื่อทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด๎านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก๎าวหน๎าของ
การพัฒนาระบบคมนาคมขนสํงในภูมิภาคจะท าให๎การเคลื่อนย๎ายแรงงานและการย๎ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น  และ
เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให๎เกิดการเคลื่อนย๎ายประชากรเข๎าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุํมประชากรที่มี
ศักยภาพซึ่งมีแนวโน๎มในการเคลื่อนย๎ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น  ทั้งนี้ การย๎ายถิ่นสํวนใหญํมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได๎ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู๎รับของ
ประชากรจากประเทศเพ่ือนบ๎านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย๎ายถิ่นไปยัง
ประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกวํา อาจท าให๎การแยํงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให๎เกิดความเสี่ยง
ตํอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวําจะมีความรุนแรงมากขึ้น
ทั้งในเชิงความผันผวน ความถี ่และขอบเขตที่กว๎างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร๎างความเสียหายตํอชีวิตและทรัพย์สิน ระบบ
โครงสร๎างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ตํอเนื่องกับความมั่นคงด๎านอาหารและน้ า 
ขณะที่ระบบนิเวศตํางๆ มีแนวโน๎มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได๎คํอนข๎างสูงในการสูญเสียความสามารถในการ
รองรับความต๎องการของมนุษย์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพอยํางไรก็ดี  ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตําง ๆ ดังกลําวที่แตํละประเทศจะต๎องเผชิญจะมีความ
แตกตํางกัน ท าให๎การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางบูรณา
การจะได๎รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกรวมถึงการสร๎างสมดุลความมั่นคงด๎านพลังงานและอาหารมีแนวโน๎มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น
กฎระเบียบและข๎อตกลงด๎านสิ่งแวดล๎อมจะมีความเข๎มข๎นและเข๎มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข๎อตกลงระหวําง
ประเทศตํางๆ ที่ส าคัญ เชํน เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได๎รับการน าไปปฏิบัติอยําง
จริงจังมากยิ่งขึ้น 
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   แนวโน๎มเหลํานี้จะกํอให๎เกิดความท๎าทายตํอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งในสํวนของ
การจ๎างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมํๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยง
ด๎านอื่นๆ ที่ซับซ๎อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการกํอสงครามที่ใช๎เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย๎ายอยําง
เสรีและรวดเร็วของผู๎คน เงินทุน ข๎อมูลขําวสาร องค์ความรู๎ เทคโนโลยีและสินค๎าและบริการ การปรับตัวตํอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได๎ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหมํที่จะสํงผลให๎
การเฝูาระวังด๎านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสูํปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นได ๎หากไมํมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับผลกระทบตํางๆ ที่คาดวําจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึง
การเตรียมความพร๎อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอยํางรวดเร็ว
โดยเฉพาะอยํางยิ่งหากการเข๎าถึงเทคโนโลยี โครงสร๎างพ้ืนฐาน และองค์ความรู๎สมัยใหมํมีระดับความแตกตํางกัน
ระหวํางกลุํมประชากรตํางๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลําวจะสํงผลตํอทั้งการจ๎างงานและ
อาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต๎องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจ
หายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด๎วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต๎องการทักษะระดับ
ต่ า กํอให๎เกิดความเสี่ยงตํอความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไมํทันหรือขาดความรู๎และทักษะที่ทัน
กับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให๎เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง  วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอยําง
รวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกลําวจะ
สํงผลให๎ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ๎อนมากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน๎มที่คาดวําจะสํงผลตํอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตํางๆ
ข๎างต๎น เห็นได๎วําบริบทและสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน๎มที่จะเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว มี
พลวัตสูง และมีความซับซ๎อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสํงผลตํออนาคตการพัฒนาประเทศอยํางมาก ดังนั้น การพัฒนา
ประเทศจึงจ าเป็นต๎องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด๎านการพัฒนาที่เกี่ยวข๎อง  มีความรํวมมือใน
ลักษณะประชารัฐจากภาคสํวนตํางๆ ในรูปแบบของหุ๎นสํวนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอยํางบูรณาการ เนื่องจาก
ทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข๎องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต๎องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู๎ 
สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงตํางๆ สามารถรู๎เทําทันและปรับตัวให๎สามารถด าเนินชีวิตได๎
อยํางมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร๎างรายได๎ ทํามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหมํๆ และมาตรฐานที่
สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต๎องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยสํงเสริมตําง ๆ ที่
เกี่ยวข๎องไปพร๎อมกัน ทั้งในสํวนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล๎องกันกับการพัฒนา
ของคนในแตํละชํวงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร๎างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให๎ความส าคัญกับการสํงเสริมเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ๎าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก๎าวทันโลก จากการตํอยอด
การพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ สํงผลให๎เกิดการสร๎างหํวงโซํมูลคําทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสูํการเสริมสร๎าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสํวน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต๎องให๎ความส าคัญกับการสร๎างสมดุลความมั่นคงด๎านพลังงานและ
อาหาร การรักษาไว๎ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสํงเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความ
เป็นเมืองที่เติบโตอยํางตํอเนื่องที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม พร๎อมกับการมีข๎อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช๎พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบ
ภาษีต๎องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและสํงเสริมให๎ประเทศมีศักยภาพการแขํงขันที่สูงขึ้น  และ
สามารถใช๎จุดแข็งในเรื่องต าแหนํงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให๎เกิดประโยชน์ตํอการพัฒนาประเทศมากขึ้น  
รวมทั้งให๎ความส าคัญของการรวมกลุํมความรํวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก  เพ่ือกระชับและ
สร๎างสัมพันธไมตรี เสริมสร๎างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะกํอให๎เกิดการสร๎างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความ
มั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต๎องสร๎างความพร๎อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให๎เป็นไปตาม
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ระเบียบกติกาสากลในด๎านตํางๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต๎องเรํงให๎มีการปฏิรูประบบราชการและการเมือง
เพ่ือให๎เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการสํงเสริมคนในชาติให๎ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์
รวมจิตใจเพ่ือให๎เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย๎งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาตํางๆ 
จ าเป็นต๎องค านึงถึงความสอดคล๎องกับโครงสร๎างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกตํางจาก
ปัจจุบันมากข้ึน 
   ดังนั้น ภายใต๎เงื่อนไขโครงสร๎างประชากร โครงสร๎างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล๎อม และปัจจัยการพัฒนาตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง สํงผลให๎ประเทศไทยจ าเป็นต๎องมีการวางแผนการ
พัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อยํางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต๎องใช๎ระยะเวลาในการด าเนินงาน
เพ่ือให๎เกิดการปรับตัวซึ่งจะต๎องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร๎างการขับเคลื่อนการพัฒนาให๎
ประเทศเจริญก๎าวหน๎าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต๎องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต๎องบรรลุ  พร๎อมทั้งแนวยุทธศาสตร์
หลักในด๎านตํางๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยํางบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็ง
และจุดเดํนของประเทศ และปรับปรุงแก๎ไขจุดอํอนและจุดด๎อยตําง ๆ อยํางเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็น
เปูาหมายใหญํในการขับเคลื่อนประเทศ และถํายทอดไปสูํแผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสูํการปฏิบัติทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษตํางๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพ่ือให๎การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได๎อยํางมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบตํอ
ผลประโยชน์แหํงชาติ อันได๎แกํ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยูํอยํางมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํน มีความมั่นคงทางสังคม
ทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ  ความเป็นธรรมและ
ความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศ และการ
อยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกันด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยํางมีเกียรติและ
ศักดิ์ศร ี

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง เชํน ประเทศมีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็น
กลไกที่น าไปสูํการบริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและความ
สามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอํุน ประชาชนมีความมั่นคง
ในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร 
พลังงาน และน้ า มีที่อยูํอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข๎าสูํกลุํมประเทศรายได๎สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูํดีมีสุขได๎รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอยํางเทําเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยํางทั่วถึงทุกภาคสํวนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไมํมีประชาชนที่อยูํในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข๎มแข็ง ขณะเดียวกันต๎อง
มีความสามารถในการแขํงขันกับประเทศตํางๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให๎สามารถสร๎างรายได๎ทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคตเพ่ือให๎สอดรับกับบริบทการ
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พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค๎า
อยํางแนํนแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสํง การผลิต 
การค๎า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให๎เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎าง
การพัฒนาตํอเนื่องไปได๎ ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให๎เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูํบนหลักการใช๎ การรักษาและการฟ้ืนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และ
สอดคล๎องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพดี
ขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์สํวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุํง
ประโยชน์สํวนรวมอยํางยั่งยืนและให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชน และทุกภาคสํวนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยํางสมดุล มีเสถียรภาพ และยัง่ยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพ สร๎างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม สร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์สํวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด๎วย 

๑) ความอยูํดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขํงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได๎ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเทําเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล๎อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข๎าถึงการให๎บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให๎พร๎อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตํอความ

มั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง

องค์กรภาครัฐและที่มิใชํภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร๎างมูลคํา 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคต 
(๓) สร๎างความหลากหลายด๎านการทํองเที่ยว 
๔.๔ โครงสร๎างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู๎ประกอบการยุคใหมํ 
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๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร๎างให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย ์
(๗) การเสริมสร๎างศักยภาพการกีฬาในการสร๎างคุณคําทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร๎างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร๎างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุํงเน๎นความ

เป็นเมืองที่เติบโตอยํางตํอเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต๎องการ และให๎บริการ

อยํางสะดวกรวดเร็ว โปรํงใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สํงเสริมให๎ประชาชนและทุกภาค

สํวนมีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกํง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี

ความสามารถสูง มุํงม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทตําง ๆ และมีเทําที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตํอประชาชนโดยเสมอ

ภาค 
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 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่  12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
        แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได๎จัดท าขึ้นในชํวงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล๎ชิดกันมากขึ้น  โดยได๎น๎อม
น าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศตํอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร๎างภูมิค๎ุมกันและชํวยให๎สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูํได๎อยํางมั่นคง เกิดภูมิคุ๎มกัน และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอยํางเหมาะสม สํงผลให๎การพัฒนาประเทศสูํความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ (สศช.) ได๎จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของ
การพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับ
โครงสร๎างประเทศไทยไปสูํประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได๎ให๎ความส าคัญกับ
การมีสํวนรํวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสํวน ทั้งในระดับกลุํมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของ
แผนฯ อยํางกว๎างขวางและตํอเนื่อง เพ่ือรํวมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรํวมจัดท า
รายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุํงสูํ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมตํอกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสูํการปฏิบัติ โดยในแตํละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที ่๑๒ ได๎ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร๎อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต๎องดาเนินการให๎เห็นผลเป็นรูปธรรม
ในชํวง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร๎อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให๎สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได๎อยํางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได๎ก าหนดแนวคิดและ
กลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือก ากับให๎การพัฒนาเป็นไปอยํางมีทิศทางและเกิด
ประสิทธิภาพ น าไปสูํการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน๎มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน๎มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เปูาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูํความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน  



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๔ 
 

๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความรํวมมือระหวํางประเทศเพ่ือการพัฒนา  

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

 
1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

    แผนพัฒนาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสูํมิติใหมํให๎เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของ 

อนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง”  

 วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือแก๎ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด๎านน๎าและดิน ให๎เอ้ือตํอการประกอบอาชีพ การดารงชีพ  

และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  

๒. เพ่ือดูแลชํวยเหลือคนจน ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎สูงอาย ุให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง  

พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได๎  

๓. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร๎างมูลคําเพ่ิมโดยใช๎ความรู๎ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

สนับสนุนให๎การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไมํต่ ากวําระดับประเทศ  

๔. เพ่ือเชื่อมโยงหํวงโซํมูลคําของระบบเศรษฐกิจภาคเข๎ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ  

และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎  

๕. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุํมแมํน๎าโขง  

และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎  

เป้าหมาย  

๑. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมข้ึน  

๒. สัมประสิทธิ์ความไมํเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได๎ภาคตะวันออก  

เฉียงเหนือลดลง  

 
 
 
 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๕ 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ล๎านบาท  
(ปี 2559)  

ขยายตัว  
ไมํต่ ากวํา  
ร๎อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมํต่ ากวํา  
ร๎อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมํต่ ากวํา  
ร๎อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมํต่ ากวํา  
ร๎อยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
ร๎อยละ 3.5ตํอ
ปี  

สัมประสิทธิ์ความไมํ
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได๎ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ปี 2560) 

ลดลงต่ า
กวํา 
0.446 

ลดลงต่ า
กวํา 
0.446 

ลดลงต่ า
กวํา 
0.446 

ลดลงต่ า
กวํา 
0.446 

ลดลงต่ ากวํา  
0.446 

 
1. ยุทธศาสตร์ที ่๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ 

ชีวิตอย่างยั่งยืน  
2. ยุทธศาสตร์ที ่๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อ 

ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
3. ยุทธศาสตร์ที ่๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การ 

แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4. ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  

   5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ใหม่ๆ ของภาค  

6. ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อน 
บ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

 
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา 

ชัยภูม ิบุรีรัมย์ สุรินทร)์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวนป ีพ.ศ.2565 
แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 

2565)  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ ได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุํมจังหวัดแบบ 
บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 
2563 โดยสรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
1) เป็นแหลํงผลิตสินค๎าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป็นแหลํงผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการทํองเที่ยวอารยะธรรมขอม เชิง

นิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
4) เป็นประตูสูํอีสาน และเชื่อมโยงการค๎าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๖ 
 

พันธกิจ 
1) สํงเสริมการผลิตและแปรรูปข๎าวหอมมะลิ 
2) สํงเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงาน

ทดแทน 
3) สํงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4) สํงเสริมการเรียนรู๎สูํการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) สํงเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
6) สํงเสริมการทํองเที่ยว ให๎ได๎รับความนิยม และบริหารจัดการให๎มีศักยภาพ 
7) สํงเสริมและพัฒนาการค๎าการลงทุน และค๎าชายแดน 
8) สํงเสริมการพัฒนาด๎านสังคม 

เป้าหมายการพัฒนา 
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ทํองเที่ยวอารยะธรรมขอม และสังคม

เป็นสุข 
   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นศูนย์กลางด๎านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค๎าเกษตร 
แนวทางการพัฒนา  

1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร 
1.2 สํงเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค๎าในภูมิภาค 
1.3 สํงเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให๎เหมาะสม 
1.4 ยกระดับสินค๎าเกษตรเข๎าสูํระบบมาตรฐาน 
1.5 สํงเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 สํงเสริมการใช๎นวัตกรรมและพลังงานทดแทน 
1.7 สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร๎างมูลคําเพ่ิม 
1.8 สนับสนุนให๎มีการรวมกลุํมการผลิตและจ าหนําย 
1.9 ยกระดับความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดสินค๎าเกษตร 
1.10 สํงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย 
2. เพ่ือให๎กลุํมผู๎ผลิตและผู๎ประกอบการไหมมีรายได๎จากการจ าหนํายผลิตภัณฑ์ 

ไหมเพ่ิมข้ึน 
แนวทางการพัฒนา 

2.1 พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
2.2 พัฒนาสินค๎าและบริการทางการทํองเที่ยว 
2.3 พัฒนาบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว 
2.4 สร๎างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให๎นักทํองเที่ยวฃ 
2.5 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหลํงทํองเที่ยว 
2.6 สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงกีฬา 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๗ 
 

2.7 สํงเสริมการทํองเที่ยวตามรอยช๎าง 
2.8 สํงเสริมพัฒนา การค๎า การลงทุน การค๎าชายแดน 
2.9 สํงเสริมการทํองเที่ยววิถีชุมชน 
2.10 สํงเสริมนวัตกรรมการทํองเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด 
2.11 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให๎มีคุณภาพ 
2.12 สํงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให๎มีคุณภาพและมาตรฐาน  

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให๎เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด๎านรํางกายและสติปัญญาดีขึ้น 
2. เพ่ือให๎ผู๎สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได๎ แข็งแรง มีความสุข 

แนวทางการพัฒนา 
3.1 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด๎านสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิต 
3.2 สํงเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และสํงเสริมสร๎างศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง 
3.3 สํงเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 สํงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นตัวเด็กปฐมวัยเป็น

ส าคัญ 
3.5 สํงเสริม และสร๎างความรํวมมือในการพัฒนาครอบครัวสูํชุมชนเข๎มแข็ง  

 
 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 ๑.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การทํองเที่ยว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓.  เป็นแหลํงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 ๔.  เป็นศูนย์กลางในการปูองกันภัยคุกคาม  และเสริมสร๎างความมั่นคง  เพ่ือปูองกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เป็นที่ตั้งของสํวนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยํางยั่งยืน 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
เป้าประสงค์รวม 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา 
 ๑)  มูลคาํผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) เพ่ิมขึ้นไมํน๎อยกวําร๎อยละ 4 
 ๒)  ประชาชนมีรายได๎ตํอหัวตํอปี (GPP per capita) เพ่ิมขึ้นไมํน๎อยกวําร๎อยละ 4 
 ๓)  รายไดห๎จากการทํองเที่ยวในจังหวัดเพ่ิมข้ึน  ร๎อยละ 5 
 ๔)  ร๎อยละของประชากร ที่อยูํใต๎เส๎นความยากจนลดลง (%) 
 ๕)  คําดัชนีความสุขของประชากรในจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
 6)  ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนตํอประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

“ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและ
อุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง” 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๘ 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
 ๑)  สร๎างเสริมระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานเชื่อมโยงตํอโครงขํายคมนาคมแหํงอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ
การค๎า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
 ๒)  ยกระดับการทํองเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมตํอภาคและภูมิภาค 
 ๓)  พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 ๔)  เสริมสร๎างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยํางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5)  ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดสมดุลและยั่งยืน 
 6)  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/  
MICE City/ Art City/ Safe City ) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 
สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า 
การลงทุนและเศรษฐกิจ 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
2. เพ่ือขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและกระจายรายได๎ให๎จังหวัด 
3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการคมนาคมการขนสํงกระจายสินค๎า และพัฒนาการเชื่อมตํอกับการเดินทางตํอเนื่อง 

หลายรูปแบบ 
4. เพ่ือพัฒนาระบโครงขํายคมนาคมรองเชื่อมโยงกับโครงขํายคมนาคมหลักตํอเชื่อมกับภาคและภูมิภาค 

 แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร๎างและพัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านกายภาพและด๎านดิจิทัล ยกระดับขีดความสามารถ 

การค๎า การลงทุนและเศรษฐกิจที่เก่ียวเนื่อง 
2. จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา เพิ่มศักยภาพ ยกระดับและกระจายรายได๎ให๎จังหวัดรวมทั้งจัดตั้ง 

ทําเรือบกนครราชสีมา (KORAT Dry Port) และศูนย์กระจายสินค๎า (ICD) 
3. พัฒนาระบบโครงขํายคมนาคมรองเชื่อมโยงกับโครงขํายคมนาคมหลักตํอเชื่อมกับภาคและภูมิภาค เชํน  

EEc, GMS เป็นต๎น 
4. สํงเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์และความรํวมมือด๎านการค๎า การลงทุน เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ 

ระหวํางประเทศเมืองพ่ีเมืองน๎อง 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 
ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแขํงขันด๎านการทํองเที่ยว 
2. เพ่ือขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
1.  พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวในเขตอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) ให๎ได๎มาตรฐานเชื่อมโยงกับ 

Geopark ของภาคและของภูมิภาคอาเซียน 
2.  สร๎างเสริมโครงสร๎างพื้นฐาน ภาวะแวดล๎อม ดิจิทัล ที่สนับสนุนการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวใหมํที่มาจาก 

ความโดดเดํนในแตํละพ้ืนที่ ทั้งแหลํงทํองเที่ยวประวัติศาสตร์ ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชน เกษตร อุตสาหกรรม ศิลปะ 
กีฬา (Sport City) อาหาร สร๎างความเอกลักษณ์ที่โดดเดํนของจังหวัด 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๙ 
 

3. พัฒนาศักยภาพเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว ทั้งหนํวยงานภาครัฐ ผู๎ประกอบการ  
ภาคเอกชน และชุมชนที่เก่ียวข๎อง 

4. สร๎างเสริมระบบข๎อมูลขําวสาร การประชาสัมพันธ์ และการตลาดด๎านการทํองเที่ยว 
5. เสริมสร๎างความสัมพันธ์และความรํวมมือทํองเที่ยวฉันท์เมืองพ่ีน๎องน๎องกับประเทศในภูมิภาค 
6. ยกระดับการจัดงานทํองเที่ยวของจังหวัดบนความหลากหลายและครบวงจร 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 
พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือมุํงสูํการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงคุณภาพ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. เพ่ือตํอยอดผลผลิตทางการเกษตรและของเสียไปสูํผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลคําสูง 
3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเชิงพ้ืนที่สูํประตูระเบียงเศรษฐกิจ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) 
4. เพ่ือยกระดับเครือขํายพันธมิตรตํางประเทศ BCG ของจังหวัดนครราชสีมา (BCG Korat Global  

Network) 
5. เพ่ือสํงเสริมและยกระดับวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด๎านการเกษตร อาหารและ 

อุตสาหกรรม 
แนวทางการพัฒนา 
1.  พัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐานที่สนับสนุนระบบการผลิต การแปรรูปสินค๎าเกษตรและปลอดภัย เพ่ือการ

บริโภคและสํงออก 
2.  ผลักดันและสํงเสริมการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ลดผลกระทบสูํภายนอกภายใต๎ความ 

รํวมมือของกลุํมผู๎ประกอบการ หนํวยงาน และชุมชน 
 3.  พัฒนาสํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรมูลคําสูง สร๎างนวัตกรรม แบรนด์จากพ้ืนที่ เชํน ข๎าวหอมมะลิทุํง
สัมฤทธิ์ (GI) เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง (โคราช วากิว) ไม๎ผล พืชเศรษฐกิจทางเลือก ศูนย์กลางเกษตร-อุตสาหกรรมไหม
ครบวงจร สินค๎าเกษตรอินทรีย์ 
 4.  ผลักดันระบบบริหารจัดการน้ าให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถตอบสนองตํอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยํางยั่งยืน 
 5.  สํงเสริมการตลาดสินค๎าเกษตร และการยกระดับวิสาหกิจเพื่อสังคม ให๎เกษตรและชุมชนพึ่งตนเองได๎
อยํางยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 
เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือลดความยากจนและความเหลื่อมล้ า 
2. เพ่ือพัฒนาโครงขํายความคุ๎มครองทางสังคม 
3. เพ่ือสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎กับสังคม 
4. เพ่ือให๎ประชาชนเข๎าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม 
5. เพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคง เพ่ือปกปูองสถาบันหลักของชาติ 
6. เพ่ือเป็นศูนย์บริหารจัดการเครือขํายการปูองกัน และแก๎ไขปัญหาด๎านความมั่นคงทุกมิติ 
7. เพ่ือเสริมสร๎างความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 

 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๓๐ 
 

แนวทางการพัฒนา 
1.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ตอบโจทย์การพัฒนาก าลังคนของพ้ืนที่โคราชและของประเทศการออกแบบ

และการวิจัยในการศึกษาที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
2.  สร๎างเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต (Lidelong Learning) พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวเนื่องผู๎ประกอบการเอกชน  

ชุมชนและผู๎สูงอายุ ซึ่งสร๎างสังคมสูงวัยที่เข๎มแข็งและมีคุณคํา 
 3.  พัฒนาและสํงเสริมการเรียนรู๎สูํการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีสํวนรํวมของ
ครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือขํายรวมทั้งภาคประชาสังคม ในการดูแลสุขภาพ สาธารณะกิจชุมชน 
 4.  เสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต ทุกชํวงวัย ผู๎ที่ด๎อยโอกาส ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสุํงสูํสังคมคุณภาพสูง 
 5.  เสริมสร๎างความมั่นคงทุกมิติ ปกปูองสถาบันหลักของชาติ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปูองกัน
และลดอุบัติเหตุในการคมนาคม รวมถึงเตรียมความพร๎อมรับมือกับภัยพิบัติ 
 6. เพิ่มขีดความสามารถและสร๎างความเข๎มแข็งเครือขํายประชาชนในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
ปูองกันปราบปรามทุจริตและปัญหาอาชญากรรม 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 5 
ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
2. เพ่ือใช๎พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
1.  ยกระดับประสิทธิภาพในการบูรณาการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ปุาและ

สิ่งแวดล๎อม 
2.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะครบวงจร สร๎างมูลคําท่ียั่งยืน (BCG) และลดของเสียอันตราย  

สร๎างโคราชเมืองสะอาดและปลอดภัย  
3.  ผลักดันในการใช๎พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน สร๎างการมีสํวนรํวมของเอกชนและชุมชนเพ่ือ 

การมีพลังงานที่ยั่งยืน 
4. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชน โรงงาน หนํวยงานรัฐในการจัดการน้ าเสีย และพัฒนาฟื้นฟูล าน้ า คู  

คลองสาธารณะ 
5. พัฒนาการเรียนรู๎ทุกชํวงวัยในการรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม สร๎างความสมดุลและยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 6 
ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art 
City/ Safe City ) 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาและยกระดับก าลังคนคุณภาพสูง บุคลากรของจังหวัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  

และสถาบันการศึกษา 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0  
3. เพ่ือพัฒนาและยกระดับโคราชเป็นเมืองคุณภาพสูง ที่มีความหลากหลาย 
4. เพ่ือเสริมสร๎างศูนย์การบริการประชาสัมพันธ์ การบริการสาธารณะ 

 
 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๓๑ 
 

แนวทางการพัฒนา 
1.  พัฒนาและยกระดับก าลังคนคุณภาพสูง บุคลากรของจังหวัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 

และสถาบันการศึกษา รองรับการเติบโตเศรษฐกิจในอนาคต 
2.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 รองรับการพัฒนาเมืองที่เติบโต 
3.  พัฒนาและยกระดับโคราชเป็นเมืองคุณภาพสูง ที่มีความหลากหลาย ได๎แกํ เมืองอัจฉริยะ (Smart City)  

แหํงไมซ์ (MICE City) เมืองแหํงศิลปะ (Art City) เมืองแหํงความปลอดภัย (Safe City) 
5. เสริมสร๎างศูนย์การบริการประชาสัมพันธ์ การบริการสาธารณะ แบบOne Stop service ผํานระบบ 

E-Korat 
 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๑) ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวทางพระราชด าริ 
แนวทางการพัฒนา 
1. สํงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ าเพื่อแก๎ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอยํางเป็นระบบตาม 

แนวทางพระราชด าริ เชํน การบริหารจัดการ “น้ า” เตรียมรับมือ “สู๎ภัยแล๎ง” 
2. สํงเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนที่มีคุณภาพ และมีสติปัญญารอบรู๎ เทําทันการเปลี่ยนแปลง 
2. ลดควมเหลื่อมล้ า สร๎างคนให๎มีคุณภาพ เชํน การพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎กับผู๎สูงอายุ เด็ก สตรี่  

และผู๎ด๎อยโอกาสให๎ดีขึ้น 
3. พัฒนาคนให๎มีสุขภาวะที่ดี ทั้งรํางกาย จิตใจ เชํน สาธารณสุข สร๎างสุขภาพประชาชาน  

“3อ. 2ส” (อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ ไมํสูบบุหรี่ และไมํดื่มสุรา) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
4. สํงเสริมงานปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
5. ท านุบ ารุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น 
๓) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
1. สํงเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแขํงขันด๎านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม  

ทํองเที่ยวและบริการ ยกระดับมาตรฐานการผลิต และการพัฒนาศักยภาพด๎านการเกษตร เพ่ิมปริมาณคุณภาพการ
ผลิต สํงเสริมเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ลดต๎นทุนการผลิต เพ่ิมชํองทางการตลาด สํงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
และเครือขํายเกษตรกร เรํงรัดสร๎างอาชีพเพ่ือสร๎างเศรษฐกิจชุมชน 

2. สํงเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสร๎างรายได๎  
3. บริหารจัดการน้ า พัฒนาแหลํงน้ า ธนาคารน้ าใต๎ดิน สร๎างโครงขํายน้ า เพ่ือการเกษตร น้ าสะอาด 

เพ่ือการอุปโภคบริโภค 
 
 
 
 
 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๓๒ 
 

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน วางผังเมืองและสิ่งอ านวยความสะดวกให๎ครอบคลุมทั่วถึง 
2. บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎ได๎รับการจัดสรรที่ดีมีคุณภาพ 
3. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร๎อยและสํงเสริมศีลธรรมอันดีของ 

ประชาชน 
4. ประสานความรํวมมือกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืนๆ ในการพัฒนาแก๎ไขปัญหาความ 

เดือดร๎อนของประชาชน 
5. สนับสนุน สํงเสริมการกีฬา บ ารุงสถานที่ส าหรับกีฬาการทํองเที่ยวและสุขภาพ จัดให๎มี 

สวนสาธารณะ และสถานที่พักผํอนหยํอมใจ 
๕) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา 

1. ยึดหลักธรรมาภิบาล มุํงเน๎นการมีสํวนรํวมของประชาชน 
2. พัฒนาความรํวมมือระหวํางสํวนราชการและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
3.  สนับสนุน สํงเสริมการบูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นเพ่ืออนาคต 
4.  สํงเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ท างานอยํางซื่อสัตย์สุจริต ยกระดับความ 

โปรํงใสในการบริหารงาน 
5. น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช๎ในการพัฒนาท๎องถิ่น 
6. ปรับปรุงโครงสร๎างให๎กระชับไมํซับซ๎อน 

 
2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1  วิสัยทัศน ์
องค์การบริหารสํวนต าบลดํานนอก  ได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ   

ซึ่งเป็นจุดมุํงหมายความคาดหวังที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นในอนาคตข๎างหน๎า  ซึ่งจะสามารถสะท๎อนถึงสภาพการณ์ของ
ท๎องถิ่นในอนาคตอยํางรอบด๎าน  ภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมด๎านตํางๆ จึงได๎ก าหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให๎เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 
 “ต าบลน่าอยู่เข้มแข็ง มีความร่วมมือ ถือคุณธรรม น ากิจกรรมการเกษตร สาธารณูปโภคครบครัน”  

 

2.2  ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลรํวมกับประชาคมท๎องถิ่น  สํวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ   

รวมทั้งองค์กรตํางๆ  ที่เกี่ยวข๎อง  ได๎ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสํวนต าบล  5  ด๎าน  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 

 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

  5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ๎านเมืองที่ดี 
 
 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
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๓๓ 
 

2.3  เป้าประสงค์ 
๑)  มีระบบโครงสร๎างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและเส๎นทางการคมนาคมสะดวก  

มีมาตรฐาน 
2) ต าบลนําอยูํ ชุมชนเข๎มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงตนเองได๎  
3) ด าเนินการเพ่ือความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   รวมทั้งปูองกัน 

และแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎รับการรักษาอยํางเหมาะสมและสมดุล 
5) ท๎องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต๎องการของประชาชน 
 

2.4  ตัวช้ีวัด 
   ๑) ประชาชนมีความพึงพอใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
   ๒) พนักงานไมํน๎อยกวําร๎อยละ 95 ได๎รับประโยชน์จากโครงการ 
   3) ประชาชนมีแหลํงกักเก็บน้ าใช๎ส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอยํางพอเพียง 
   4) มีไฟฟูาใช๎และไฟฟูาสํองสวํางเพ่ิมข้ึน  
   5) เด็กศูนย์ฯ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 95 ได๎รับประโยชน์จากโครงการ 
   6) การเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ลดลง 
   7) อปพร.น าความรู๎มาปฏิบัติวานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
   8) เด็กนักเรียนได๎รับอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวันครบทุกคน 
   9) เด็กมีอารมณ์และสติปัญญาดี 
   10)  มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอยํางทั่วถึงและเพียงพอ 
  11)  เด็กและเยาวชนได๎รํวมกิจกรรม 

12)  ผู๎ดูแลเด็กเล็กได๎รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
13)  เด็กเล็กได๎มีความรู๎ และมีทักษะเพ่ิมขึ้น 
14)  มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอยํางทั่วถึงและเพียงพอ 
15)  อาสาสมัครในการชํวยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
16)  สํงเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎สูอายุ 7 หมูํบ๎าน 
17)  กลุํมสตรี อสม. ได๎ท ากิจกรรม รํวมกัน  และสร๎างความสามัคคี 
18)  ประชาชนได๎รับการบริการสาธารณสุขอยํางทั่วถึง 7 หมูํบ๎าน 
19)  จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นไปตามมาตรฐาน 
20)  กํอสร๎าง ปรับปรุงเส๎นทางคมนาคมอยํางทั่วถึง 7 หมูํบ๎าน 
21)  ประสาน สนับสนุน รํวมมือกับสํวนราชการ และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืน ๆ 
22)  สํงเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น  7  หมูํบ๎าน 

 23) สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแขํงขันกีฬาประเภทตํางๆ ทั้ง 7 
หมูํบ๎าน 

24)  สํงเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง ทั้ง  
7 หมูํบ๎าน 

25)  การจัดระเบียบโครงสร๎างการบริหารจัดการภายในองค์กรให๎สามารถปฏิบัติหน๎าที่ให๎เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 7 หมูํบ๎าน 

26)  สํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมการบริหารงาน 
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27)  สํงเสริมให๎เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต๎องการของประชาชนตาม
หลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 7 หมูํบ๎าน 

28)  สํงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตําง ๆ 7 หมูํบ๎าน 
29)  สํงเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจ าหมูํบ๎าน/ต าบลและ

ทีมก๎ูชีพกู๎ภัยต าบล 7 หมูํบ๎าน 
30)  สนับสนุนให๎มีวัสดุอุปกรณ์เก่ียวกับการปูองกันและการชํวยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
31)  เพ่ือทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกปุา  
32)  สํงเสริมสนับสนุนและรํวมมือกับสํวนราชการ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและภาคเอกชนใน

การรณรงค์สร๎างจิตส านึก เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล๎อมของ 7 หมูํบ๎าน 
33)  การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอยํางถูกวิธี 7 หมูํบ๎าน 

   34)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร๎อยละ 10 
   35)  หมูํบ๎านในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล ร๎อยละ 60 นําอยูํอยํางสงบสุข 
    

2.5  ค่าเป้าหมาย 
  1) มีระบบโครงสร๎างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และเส๎นทางคมนาคมสะดวก มี
มาตรฐาน 
  2) ต าบลนําอยูํ ประชาชนมีความเข๎มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงตนเองได๎ 

3) เพ่ือความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งปูองกันและแก๎ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

4) ด าเนินการจัดการด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎ได๎รับการรักษาอยํางเหมาะสมและ 
สมดุล 

5) มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน  

2.6  กลยุทธ ์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      กลยุทธ์ที่ 1 การกํอสร๎าง บ ารุงรักษาถนน สะพานและระบบสาธารณูปโภค 
กลยุทธ์ที่ 2 การดูแล บ ารุงรักษาแหลํงน้ า 

  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาและสํงเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 2 สํงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและสํงเสริมกิจการพาณิชย์ 

 3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาด๎านประเพณีวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 การสร๎างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาด๎านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
กลยุทธ์ที่ 5 การสํงเสริมและสนับสนุนด๎านกีฬาและนันทนาการ 
กลยุทธ์ที่ 6 การสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาด๎านการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการแพรํระบาดของยาเสพติด 
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  4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรน้ า,  ทรัพยากรปุาไม๎  และสิ่งแวดล๎อมอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
        กลยุทธ์ที่ 2 บริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
        กลยุทธ์ที่ 3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให๎ท๎องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล๎อมและการประหยัดพลังงาน 

  5.   ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
   กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริมประชาธิปไตยและการมีสํวนรํวมของภาคประชาชนและองค์กรทุกภาค
สํวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรให๎ทันสมัย 

  

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
ประเทศไทยก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือสร๎างสังคมที่อยูํรํวมกันอยํางมีความสุขด๎วยความเสมอภาคเป็น 

ธรรม และมีภูมิค๎ุมกันตํอการเปลี่ยนแปลง เป็นสังคมที่มีคุณภาพ คนมีความมั่นคงในชีวิต ได๎รับการคุ๎มครองทางสังคม
ที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึงและเทําเทียม  มีโอกาสเข๎าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ทุกภาคสํวนได๎รับการเสริม
พลังให๎สามารถมีสํวนรํวมในกระบวนการพัฒนาประเทศ  ภายใต๎ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรํงใส  เป็นสังคมแหํง
การเรียนรู๎  มีความมั่นคงด๎านอาหารและพลังงาน  ปรับโครงสร๎างการผลิตและการบริโภคให๎เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
พร๎อมสร๎างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  มีความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  สนับสนุนการมีสํวนรํวมของชุมชน  รวมทั้งสร๎างภูมิคุ๎มกัน  เพ่ือรองรับ
ผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
  ด๎านการพัฒนาภาคการผลิต เรํงสนับสนุนภาคการเกษตรด๎วยการกํอสร๎างระบบชลประทานขนาด
ใหญํ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ฟ้ืนฟูการขุดลอกคูคลอง  และแหลํงน้ าธรรมชาติที่มีอยูํเดิม  ขยายเขตการสูบด๎วย
ไฟฟูา  เข๎าสูํไรํนา  และจัดหาแหลํงน้ าในระดับไรํนาและชุมชนอยํางทั่วถึง 
  องค์การบริหารสํวนต าบลดํานนอก  มีศักยภาพด๎านการเกษตร  และมีทุนภายในที่สนับสนุนการ
พัฒนา  ชุมชนเข๎มแข็ง  ประชาชนมีสํวนรํวมทางการเมืองสูง การพัฒนาค านึงถึงความสมดุลด๎านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  การอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น  จึงก าหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์  (Positioning)  ขององค์การบริหารสํวนต าบลดํานนอก  คือ  ต าบลนําอยูํ  ดังวิสัยทัศน์ที่วํา  “ต าบลนํา
อยูํเข๎มแข็ง  มีความรํวมมือ  ถือคุณธรรม  น ากิจกรรมการเกษตร  สาธารณูปโภคครบครัน”  รายละเอียดมีดังนี้  

๑) การพัฒนาชุมชนให๎นําอยูํมีความเข๎มแข็ง โดยได๎รับบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพื้นฐานที่ 
จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
๓)  สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข๎มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล๎อมท่ีมีอยํางยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 
 
 
 
 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๓๖ 
 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารสํวนต าบลดํานนอก มี
ความสอดคล๎องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุํมจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๓๗ 
 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ ยท. ๐๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

1.ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคง 
 

2. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎าง
ความสามารถในการแขํงขัน  

 

3. ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาและ
เสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 

4. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎าง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม  

 

5. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม  

 

6. ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ  

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

1. 
ยุทธศาสตร์
การเสริมสร๎าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์ 
 

3.ยุทธศาสตร์
การสร๎างความ
เข๎มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แขํงขันได๎อยําง
ยั่งยืน 
 

2.ยุทธศาสตร์
การสร๎าง
ความเป็น
ธรรมลดความ
เหลื่อมล้ าใน
สังคม 

 

4.ยุทธศาสตร์
การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อมเพื่อ
การพัฒนา
อยํางยั่งยืน 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร๎างความ
มั่นคงแหํงชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศ
สูํความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน 
 

6.ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการใน
ภาครัฐ การ
ปูองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
 

7.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 

 

8.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
การวิจัย และ
นวัตกรรม 

9.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาค เมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 
 

10.
ยุทธศาสตร์
ความรํวมมือ
ระหวําง 
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียง 

เหนือ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ า
ให๎เพียงพอตํอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตอยํางยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  แก๎ปัญหาความ
ยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎มี
รายได๎น๎อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร๎างความเข๎มแข็ง
ของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูํกับ การ
แก๎ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาการทํองเที่ยวเชิง
บูรณาการ 

 

ยุทธศาสตร์กลุํม
จังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนลําง ๑ 

 
1. การพัฒนาขีดความสามารถ
เกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 

 
2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทํองเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 

 

 
3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช๎โอกาสจากการพัฒนา
โครงขํายคมนาคมขนสํงที่เชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อ
พัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหมํๆ ของ
ภาค 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนา
ความรํวมมือและใช๎
ประโยชน์จากข๎อตกลงกับ
ประเทศเพื่อนบ๎านในการ
สร๎างความเข๎มแข็งทาง
เศรษฐกิจตามแนวชายแดน
และแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๓๘ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

นครราชสีมา 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. 

ในเขตจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

อบต.ดํานนอก 

1. เสริมสร๎างระบบ
โครงสร๎างพื้นฐานเชื่อมโยง
ตํอโครงขํายคมนาคมแหํง

อนาคต และเพิ่มขีด
ความสามารถการค๎า การ

ลงทุนและเศรษฐกิจ 
 

2. ยกระดับการทํองเที่ยว ที่
หลากหลายเชื่อมตํอภาคและ

ภูมิภาค 
 

3. พัฒนานวัตกรรมการผลิต การ
แปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภัยและ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 

4. เสริมสร๎างความม่ันคงในการพัฒนา
คน และชุมชนอยํางมีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

6. ยกระดับการบริหารจัดการ
ภาครัฐ รองรับการพัฒนา
เมืองและสังคมคุณภาพสูง  
( Smart City, Mice City/ 

Art City/ Safe City) 
 

2.ด๎านการ
พัฒนา

คุณภาพชีวิต 
 

3.ด๎านการ
พัฒนา

เศรษฐกิจ 

4.ด๎านการ
พัฒนาเมือง 

 

1.ด๎านโครงการ
ตามแนวทาง
พระราชด าริ 

 

5.ด๎านการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพืน้ฐาน 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎าน
เศรษฐกิจ 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎าน
สร๎างสังคมให๎มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ๎ม 

5. ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการ
ตามหลักการบริหารบ๎านเมืองที่ด ี

ตํอ 

1.มีระบบโครงสร๎างพื้นฐานสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและเสน๎ทางการคมนาคม
สะดวก มีมาตรฐาน 
 

2.ต าบลนําอยํู ชุมชนเข๎มแข็ง 
ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ด ีสามารถ
พึ่งตนเองได๎  
 

3)ด าเนินการเพื่อความมัน่คง ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สินของประชาชน   รวมทั้งปูองกนั 
และแก๎ไขปัญหายาเสพติด 

4)ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ๎มได๎รับการรักษาอยําง
เหมาะสมและสมดุล 
 
 

5)ท๎องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี มี
ประสิทธภิาพ ตอบสนองความ
ต๎องการของประชาชน  

 

ยุทธศาสตร์กลุํม
จังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนลําง ๑ 

 
1. การพัฒนาขีดความสามารถ
เกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 

 

 
2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทํองเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 

 

 
3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

5. ยกระดับบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎
เกิดสมดุลและยั่งยืน 

 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
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๓๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ตํอ 

1.กลยุทธก์ารกํอสร๎าง 
บ ารุงรักษาถนน 
สะพานและระบบ
สาธารณูปโภค 

2.กลยุทธ์การดูแล 
บ ารุงรักษาแหลํงน้ า 

1.กลยุทธ์พัฒนา
และสํงเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร 

2.กลยุทธ์
สํงเสริมและ
สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพ
เสริม 

3.กลยุทธ์การ
พัฒนาและ
สํงเสริมกิจการ
พาณิชย์ 

1.ด๎านประเพณี
วัฒนธรรมไทย
และภูมิปัญญา
ท๎องถ่ิน 

2.ด๎านการศึกษา 3.การ
เสริมสร๎าง
สุขภาพนอนา
มัยของ
ประชาชน 

6.การสร๎าง
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

7.ด๎านการ
ปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาการ
แพรํระบาดของ
ยาเสพติด 

5.ด๎าน
กีฬา
และ
นันทนา
การ 

4.ด๎าน
สวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห์ 

1.กลยุทธ์บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า, ทรัพยากร
ปุาไม๎ และสิ่งแวดล๎อม
อยํางมีประสิทธิภาพ 

2.กลยุทธ์บริหาร
จัดการและรณรงค์การ
ก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

3.กลยุทธ์รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให๎ท๎องถ่ิน
รักษ์สิ่งแวดล๎อมและการ
ประหยัดพลังงาน 

2.กลยุทธ์การพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร 

3.กลยุทธ์การพัฒนา
องค์กรให๎ทันสมัย 

1.กลยุทธส์ํงเสริมประชาธิปไตยและการมีสํวนรํวม
ของภาคประชาชนและองค์กรทุกภาคสํวน 
ในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
 

แผนงาน 
แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 
แผนงานการ

รักษาความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

1.มีระบบโครงสร๎างพื้นฐานสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและเสน๎ทางการคมนาคม
สะดวก มีมาตรฐาน 
 

2.ต าบลนําอยํู ชุมชนเข๎มแข็ง 
ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ด ีสามารถ
พึ่งตนเองได๎  
 

3)ด าเนินการเพื่อความมัน่คง ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สินของประชาชน   รวมทั้งปูองกนั 
และแก๎ไขปัญหายาเสพติด 

4)ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ๎มได๎รับการรักษาอยําง
เหมาะสมและสมดุล 
 
 

5)ท๎องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี มี
ประสิทธภิาพ ตอบสนองความ
ต๎องการของประชาชน  

 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 
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๔๐ 
 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบลได๎ใช๎การวิเคราะห์ SWOT  
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลตํอการพัฒนา อยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วย การวิเคราะห์ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม ด๎านทรัพย์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
1.1 มีวัดที่อยูํในต าบล  จ านวน  5  แหํง  เป็นศูนย์รวมทาง เอกลักษณ์  ภูมิ 

ปัญญา  ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
1.2 ลักษณะการอยูํอาศัยของชุมชนแบํงแยกชัดเจนจากพ้ืนที่การเกษตรและยังเป็น 

ชนบทสามารถจัดผังการพัฒนาต าบลได๎งําย 
1.3 ผู๎น าชุมชนมีความรักสามัคคีรํวมมือกันพัฒนาทุกระดับ 
1.4 มีสถาบันการศึกษาในระดับกํอนวัยเรียน ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา  

ระดบัมัธยมศึกษา ในพ้ืนที่ดังนี้ 
1.4.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบลดํานนอก  2 แหํง  ได๎แกํ 
o ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดํานนอก 
o ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านละเลิงพิมาน 

1.4.2 โรงเรียนในสังกัด สพฐ.  จ านวน 2  โรงเรียน ได๎แกํ 
o โรงเรียนวัดบ๎านดํานนอก(เสรีธรรวิทยา)  (ขยายโอกาสถึงมัธยมปีที่ 3)  
o โรงเรียนบ๎านละเลิงพิมาน  

1.5 มีกลุํมอาชีพ OTOP ที่หลากหลายมีวัตถุดิบสามารถรองรับกลุํมอาชีพได๎ 
1.6 มีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมีการจัดกิจกรรมอยํางตํอเนื่องตลอดปีทุก 

เทศกาล เชํน สงกรานต์ 
1.7 มีโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล  1  แหํง  สามารถให๎บริการประชาชนได๎ 

อยํางทั่วถึง 
1.8 เป็นพื้นที่ท่ีสามารถติดตํอกับอ าเภอดํานขุนทดและจังหวัดนครราชสีมาได๎งําย 

รวดเร็ว 
1.9 มีจ านวนหมูํบ๎าน 7 หมูํบ๎าน 
1.10 มีปุาชุมชนเจียบกลาง เนื้อที่ 1,844 ไรํ 2 งาน 65 ตารางวา  
1.11 การต๎มเกลือสินเธาว์แบบพ้ืนบ๎าน  หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบึง  

  ๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
2.1 มีปัญหาเรื่องยาเสพติด ท าให๎เยาวชนไมํสนใจในการเรียน 
2.2 การท าอาชีพเกษตรกรรมไมํได๎พ่ึงตนเองแตํพ่ึงพาเทคโนโลยีท าให๎ต๎นทุนสูง 

ประสบปัญหาขาดทุน ปัญหาหนี้สินของประชาชน 
 2.3 การตระหนักและเข๎าใจเรื่องภัยจากสารอันตรายที่ใช๎ท านาท าให๎มีสารพิษเข๎าสูํ 

รํางกายเกินเกณฑ์ก าหนด  
2.4 ระบบการแจ๎งขําวสารและการสื่อสารในหมูํบ๎านกับองค์กรปกครองสํวน 

ท๎องถิ่นไมํทั่วถึง 
 2.5 ประชาชนยังขาดจิตส านึกความสนใจและตระหนักภัยจากโรคติดตํอทุก 

ประเภท 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
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2.6  การพัฒนาองค์ความรู๎ในชุมชนของต าบลยังไมํครอบคลุมทั่วถึง 
 2.7 ศูนย์รวมการจ าหนํายและกระจายสินค๎าของท๎องถิ่นไมํมี 
 2.8 การเพ่ิมมูลคําของผลผลิตทางการเกษตรมีน๎อย 
 2.9 การน าภูมิปัญญาท๎องถิ่น มาพัฒนาเป็นองค์กรความรู๎เพื่อสนับสนุน 

การเกษตร ยังไมํได๎ผลเทําท่ีควร 
 2.10 ความรู๎เรื่องการค๎าและการบริการ เชํน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  

ยังมีน๎อย 
   2.11 ไมํมีระบบคลองสํงน้ าเพื่อการเกษตร 

 2.12 มีปัญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เชํน ปัญหาดินเค็ม   
ปัญหาดินเปรี้ยว  ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ  ปัญหาขยะ 

      ๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
  3.1 เป็นพื้นที่ผลิตสินค๎าทางเกษตรและสินค๎าอุปโภค – บริโภค  ที่หลากหลาย 

สามารถน าสินค๎าออกนอกพ้ืนที่ไปสูํตัวเมืองได๎สะดวก 
3.2 กลุํมอาชีพสนใจในต าบลเกิดขึ้นหลายกลุํมอาชีพที่รอการกระตุ๎นและ 

สํงเสริมให๎เกิดความเข๎มแข็งโดยเฉพาะกลุํมแมํบ๎านกลุํมเกษตรกรและกลุํมเยาวชน 
3.3 มีนโยบายภาครัฐมาสนับสนุนในการพัฒนาแหลํงน้ า 

       ๔)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 
4.1 ขาดปัจจัยในการเพ่ิมมูลคําของผลผลิตการเกษตร 
4.2 ขาดความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการผลิตทางเทคนิควิชาการท่ีท าให๎เกิด 

ความคุ๎มคําและประหยัด 
4.3 ขาดก าลังคน งบประมาณ ในการพัฒนาให๎บรรลุตามเปูาหมาย 
4.4 การขาดความเข๎าใจอยํางถํองแท๎ในการท าการเกษตรธรรมชาติเพ่ือลด 

ต๎นทุนการใช๎สารเคมีท่ีมีผลตํอสิ่งแวดล๎อมทุกๆด๎าน 
4.5 ขาดวัสดุ อุปกรณ์ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
4.6 นโยบายการเปิดการค๎าเสรีมีผลตํอสินค๎าเกษตรทั้งการบริโภคในพื้นที่  

และการขายเนื่องจากการลงทุนประกอบอาชีพที่ต๎นทุนการปลูกข๎าวสูงเพราะต๎องจํายทุกอยํางตั้งแตํ ไถ หวําน สูบน้ า 
ใสํปุ๋ย ฉีดยาฆําแมลง จนถึงการเกี่ยวข๎าวและน าข๎าวไปขายโรงสีที่เกี่ยวเสร็จขายไมํได๎ราคาเพราะความชื้นสูง 

4.7 การท าเกษตรในรูปอื่น เชํน  เลี้ยงสัตว์ สุกร ไกํ เป็ด จะประสบปัญหา 
ขาดทุนเลี้ยงแล๎วไมํพอกับคําอาหารที่ใช๎เลี้ยงสัตว์ทั้งหลายท าให๎เกิดหนี้สินมากมาย เนื่องจากไมํสามารถแขํงขันกับ
นายทุนที่มีกิจการขนาดใหญํและเครือขํายกว๎างขวางได๎ 

       5) การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
        องค์การบริหารสํวนต าบลดํานนอก  ได๎ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และ 

ศักยภาพ เพ่ือชี้ให๎เห็นถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต๎องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารสํวนต าบลดํานนอกได๎
ด าเนินการวิเคราะห์ข๎อมูล  ดังตํอไปนี้  
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(๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
     ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  สามารถจ าแนกได๎ดังนี้ 

๑) มีเส๎นทางคมนาคมในพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลดํานนอกที่เป็นถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ร๎อยละ 50 เปูาหมายคือต๎องการให๎ได๎มากกวํานี้หรือร๎อยละ ๑๐๐ โดยผู๎บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการ
กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปัญหาคือ องค์การบริหารสํวนต าบลไมํสามารถด าเนินการได๎เนื่องจากพ้ืนที่
ยังไมํเป็นที่สาธารณะ  จะด าเนินการได๎ก็ตํอเมื่อต๎องเป็นที่สาธารณะ  การแก๎ปัญหาคือ  ประสานความรํวมมือกันใน
ทุกๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข๎าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก๎ไขอยํางไร  ทั้งนี้  องค์การ
บริหารสํวนต าบลก็ได๎ตั้งงบประมาณในสํวนนี้ไว๎แล๎ว และได๎แจ๎งประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนได๎รับทราบถึงเหตุผล
เพ่ือที่จะได๎ชํวยกันแก๎ไขปัญหาให๎กับชุมชน 

๒) การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหา 
คือไฟฟูาสํองสวํางทางหรือที่สาธารณะยังไมํสามารถด าเนินการครอบคลุม พ้ืนที่ได๎ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต๎องการให๎ติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางนั้นยังไมํเป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารสํวนต าบลจึงไมํสามารถด าเนินการได๎
เชํนเดียวกับถนน  การแก๎ปัญหาคือ  ประสานความรํวมมือกันในทุกๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข๎าใจกับประชาชนใน
พ้ืนที่ และวิธีการที่จะด าเนินการแก๎ไขอยํางไร และได๎แจ๎งประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนได๎รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได๎
ชํวยกันแก๎ไขปัญหาให๎กับหมูํบ๎าน 
    ด๎านที่อยูํอาศัยและการอุปโภคบริโภค 
   บ๎านเรือนสํวนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร๎อยเนื่องจากกองทุน สปสช.ขององค์การบริหาร
สํวนต าบลดํานอก  มีการด าเนินโครงการประกวดหมูํบ๎านสะอาดปราศจากโรคภัยทุกปี  มีเพียงบางครัวเรือนที่ยังไมํ
เป็นระเบียบเรียบร๎อยและไมํถูกสุขลักษณะในหมูํบ๎าน  มีการเกิดมลพิษเพียงเล็กน๎อย เพราะในเขตองค์การบริหาร
สํวนต าบลดํานนอกไมํมีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ าส าหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ าที่บรรจุในถังหรือ
ขวด  แตํหลายครัวเรือนบริโภคน้ าที่ได๎จากน้ าฝน  ท าให๎เกิดปัญหาน้ าดื่มที่ยังไมํสะอาดเทําท่ีควร  ส าหรับบริโภค  การ
แก๎ปัญหาเบื้องต๎นคือประชาสัมพันธ์ให๎มีการปิดฝาภาชนะให๎มิดชิดและมีที่กรองน้ าฝนหรือการต๎มน้ าให๎เดือดกํอนเก็บ
ไว๎ดื่ม    

(๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา ประชากรสํวนใหญํท าการเกษตร ร๎อยละ  69 เชํน ข๎าว  

ข๎าวโพดมัน  ส าปะหลัง  อ๎อย  ตามล าดับ  รายได๎สํวนมากมาจากการท าการเกษตร  ประชากรบางสํวนมีรายได๎จาก
การรับจ๎างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  ซึ่งภาวะเศรษฐกิจขององค์การบริหารสํวนต าบลจึงไมํเทํากัน แตํปัญหาก็คือ 
รายได๎เฉลี่ยต่ ากวําคนละ  ๓๐,๐๐๐  บาทตํอปี  ร๎อยละ  ๗๕  ไมํมีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะวําราคาผลผลิตทาง
การเกษตรต่ าคําครองชีพสูง  มีเงินแตํซื้อของได๎น๎อยลง  ประชากรมีพ้ืนที่ในการทางเกษตรบางสํวนในที่ที่มีน้ าทํวมเป็น
ประจ า  บางพ้ืนที่ภาวะฝนทิ้งชํวง มีพ้ืนที่ในการท าการเกษตรน๎อย การขยายตัวของประชากรเพ่ิมขึ้นมาก เริ่มเกิดเป็น
ชุมชนแออัดและสํงผลกระทบกับสภาวะแวดล๎อม  และท าให๎ประชาชนมีรายได๎เพ่ิมขึ้น อีกทั้งองค์การบริหารสํวน
ต าบลสํงเสริมให๎ประชาชนในหมูํบ๎านรายได๎เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุํมอาชีพในชุมชน  แตํ
การพัฒนาด๎านนี้ยังไมํบรรลุวัตถุประสงค์เทําที่ควร  เนื่องจากกลุํมอาชีพตํางๆ ยังขาดความรู๎ด๎านการบริหารจัดการ
และความรู๎ด๎านการตลาด   
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  (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   
 ด๎านสุขภาพและสาธารณสุข 

จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  ประชาชนกรสํวนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัด
กรองสุขภาพให๎กับประชาชนกลุํมเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแกํประชากรในชุมชน เชํนกัน  ได๎แกํ โรคความดัน เบาหวาน  
โรคเอดส์  โรคไข๎เลือดออก  มือ-ปาก-เท๎าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข๎ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไมํยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก๎ไขปัญหา คือ องค์การบริหารสํวนต าบลและ
หนํวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได๎จัดกิจกรรมรํวมมือกันรณรงค์ให๎ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได๎ผลใน
ระดับหนึ่ง  ประชาชนให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดี  แตํต๎องเป็นการด าเนินการอยํางตํอเนื่องเป็นประจ าทุกปี  

 ด๎านการศึกษา 
    ด๎านการศึกษาอยูํในเกณฑ์ท่ีดี  ปัญหาคือ  ยังไมํสามารถที่จะแขํงขันกับเมืองใหญํๆ 
ได๎  การแก๎ปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบล  ได๎จัดกิจกรรมให๎กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุน
อาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และรํวมกันจัดกิจกรรมตํางๆ กับทางโรงเรียนในพ้ืนที่
ต าบลดํานนอก  

 ด๎านคํานิยมของคนในพ้ืนที่ 
    ประชาชนมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  ประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล
ให๎ความรํวมมือกันท ากิจกรรมสาธารณะตํางๆ  ผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการได๎รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมี
การดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอํุน  การแก๎ปัญหาขององค์การบริหารสํวน
ต าบลคือ จัดกิจกรรมตํางๆ ในหมูํบ๎าน  พยายามที่จะให๎ทุกสํวนทุกฝุายทุกคนมีสํวนรํวมและรณรงค์ให๎เห็นถึงโทษของ
การดื่มสุรา  ให๎ประชาชนเห็นความส าคัญของครอบครัว  เชํน  การแขํงขันกีฬาต าบลดํานนอก ต๎านภัยยาเสพติด     
แอโรบิคแด๏นส์  งานประเพณี  เป็นต๎น 
    ด๎านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ประชาชนสํวนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอยํางถูกวิธี  มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือไฟฟูาสํองสวํางยังไมํเพียงพอ  วิธีการแก๎ปัญหาที่สามารถด าเนินการได๎ตามอ านาจหน๎าที่
และงบประมาณที่มีอยูํอยํางจ ากัด  คือ  ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะในจุดเสี่ยง  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรํวมทางแยก 
รวมทั้งได๎ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชํวงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให๎กับประชาชน  
แตํปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุํมวัยรุํนโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็น
ปัญหาที่ชุมชนได๎รับผลกระทบเป็นอยํางมาก  การแก๎ไขปัญหา คือการแจ๎งเตือนให๎ผู๎ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให๎ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได๎รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรํวมมือ
ไปยังผู๎น า  การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู๎น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมํให๎เกิดความรุนแรง  แตํจะไมํให๎เกิดขึ้นเลยยังเป็น
ปัญหาที่ปัจจุบันไมํสามารถที่จะแก๎ไขได๎  ทั้งที่มีการรํวมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารสํวนต าบล
จะต๎องหาวิธีที่จะแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชนตํอไปตามอ านาจหน๎าที่ที่สามารถด าเนินการได๎              
    ด๎านยาเสพติด  
    ปัญหายาเสพติดในหมูํบ๎านขององค์การบริหารสํวนต าบล  จากการที่ทางสถานี
ต ารวจภูธรดํานขุนทดได๎แจ๎งให๎กับทางผู๎น าหมูํบ๎าน  องค์การบริหารสํวนต าบลทราบนั้นพบวําในเขตองค์การบริหาร
สํวนต าบล  มีผู๎ที่ติดยาเสพติดแตํเม่ือเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือวําน๎อย และยังไมํพบผู๎ค๎า เหตุผลก็เนื่องมาจากวําได๎รับความ
รํวมมือกับทางผู๎น า  ประชาชน  หนํวยงานขององค์การบริหารสํวนต าบลที่ชํวยสอดสํองดูแลอยูํเป็นประจ า การแก๎ไข
ปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบลสามารถท าได๎เฉพาะตามอ านาจหน๎าที่เทํานั้น  เชํน  การณรงค์  การ
ประชาสัมพันธ์  การแจ๎งเบาะแส  การฝึกอบรมให๎ความรู๎  ถ๎านอกเหนือจากอ านาจหน๎าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือ
ต ารวจแล๎วแตํกรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารสํวนต าบลก็ได๎ให๎ความรํวมมือมาโดยตลอด   
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(๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลสํวนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยูํอาศัย  

ร๎านค๎า  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน๎อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได๎แกํ  ดิน  น้ า  
ต๎นไม๎  อากาศที่ไมํมีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากวําพื้นที่บางสํวนเป็นดินเค็ม  น้ าใต๎ดินก็เค็ม  หรือไมํก็เป็นน้ ากรํอย  ไมํ
สามารถที่จะน าน้ าจากใต๎ดินมาใช๎ในการอุปโภค-บริโภคได๎ได๎ ต๎องอาศัยน้ าดิบจากแหลํงอ่ืน  และน้ าฝน  น้ าใน
การเกษตรก็ต๎องรอฤดูฝน มีแหลํงน้ าใช๎ในการเกษตรไมํเพียงพอ  ปัญหาคือยังไมํสามารถหาแหลํงน้ า  ส าหรับ
การเกษตรได๎เพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนที่สํวนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  โครงการปลูกต๎นไม๎ในวันส าคัญตํางๆ  ในพ้ืนที่
ของตนเองและท่ีสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของต าบลให๎รํมรื่นสวยงาม ให๎เป็นเมืองนําอยูํ เป็นที่พักผํอน
หยํอนใจของประชาชน   

(๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
องค์การบริหารสํวนต าบลมีจ านวน  7 หมูํบ๎าน  ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดซื้อจัดจ๎าง 

ขององค์การบริหารสํวนต าบล  ประชาชนให๎ความรํวมมือด๎านการเลือกตั้งเป็นอยํางดีเชํน  การเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารสํวนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ในป ีพ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวนผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง (ข๎อมูลเมื่อ
วันที่ ๑2  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕6)   จ านวนผู๎มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสํวนต าบล  3,221  คน 
จ านวนผู๎มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 3,220  คน  จ านวนผู๎มาใช๎สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งลําสุด 
(พ.ศ. ๒๕๕6)  จ านวนผู๎มาใช๎สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสํวนต าบล 2,531 คน  จากผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง 
ทั้งสิ้น 3,221 คน  คิดเป็นร๎อยละ  78.58 จ านวนผู๎มาใช๎สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 2,530 
คน จากผู๎มีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น ๒,๗๓๗ คน  คิดเป็นร๎อยละ  78.57  ปัญหาคือการแขํงขันทางการเมืองคํอนข๎างสูง มีจุด
ที่นําสังเกตคือ มีการย๎ายเข๎าย๎ายออกชํวงที่จะมีการเลือกตั้ง ไมํวํ าจะเป็นการเลือกผู๎ใหญํบ๎าน  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารสํวนต าบล  นายกองค์การบริหารสํวนต าบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู๎ใหญํบ๎าน  การแก๎ไขปัญหาขององค์การ
บริหารสํวนต าบลคือ  ขอความรํวมมือ  ผู๎น า  เจ๎าหน๎าที่ที่มีหน๎าที่รับผิดชอบให๎ระมัดระวัง สอดสํองพฤติกรรมและให๎
รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎อง  เกี่ยวกับข๎อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท า
ได๎และท าไมํได๎ให๎ประชาชนได๎รับทราบ ปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นก็ได๎พยายามแก๎ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคม
ท๎องถิ่นทุกหมูํบ๎านในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล  ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น  จากผลการประชุมทุกครั้งที่
องค์การบริหารสํวนต าบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข๎ารํวมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  สํงผลให๎
องค์การบริหารสํวนต าบลด าเนินงานตามความต๎องการของประชาชน และประชาชนได๎รับประโยชน์ และมีสํวนรํวมใน
การพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล นอกจากนี้  องค์การบริหารสํวนต าบลได๎จัดโครงการฝึกอบรม โครงการตํางๆ 
ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือน าความรู๎และประสบการณ์ที่ได๎รับมาพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลให๎
เจริญเทําเทียมกับต าบลอ่ืนๆ และองค์การบริหารสํวนต าบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงานให๎
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต๎องระงับไว๎เนื่องจากข๎อจ ากัดด๎านงบประมาณ  มีอัตราก าลัง
พนักงานมีจ ากัด ไมํเพียงพอตํอการตอบสนองความต๎องการของประชาชนในด๎านบริการ 
    6) ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน
นอก พบวํา ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลมีปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นแกํประชาชนและจะต๎องด าเนินการแก๎ไข  ซึ่ง
องค์การบริหารสํวนต าบลได๎ก าหนดแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลเอาไว๎  ๕  แนวทาง  ดังนั้น  เพ่ือ
เป็นการพัฒนาด๎านการผังเมืองขององค์การบริหารสํวนต าบล  จึงต๎องด าเนินการแก๎ไขตามแนวทางทั้ง  ๕  แนวทาง  
ดังนี้  
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๔๕ 
 

๑)  แนวทางการพัฒนาโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ๑.๑)  การกํอสร๎าง  ขยายถนน หรือปรับปรุงถนนให๎มีประสิทธิภาพสะดวกในการสัญจรไป

มาของประชาชน ลดการจราจรติดขัด 
 ๑.๒)  การกํอสร๎างทางระบายน้ า/ทํอระบายน้ าให๎มีประสิทธิภาพสามารถระบายน้ าได๎ดีไมํ

อุดตัน  น้ าไมํขังสํงกลิ่นเหม็นนําร าคาญ  
   ๑.๓)  พิจารณาการออกใบอนุญาตในการกํอสร๎างอาคาร  รื้อถอนอาคาร ดัดแปลงอาคาร  
ขุดดินถมดิน  ให๎เป็นไปตามระเบียบและค านึงถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   

๑.๔)  ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและชุมชนในเขตเทศบาลให๎สวยงาม  โดยการปลูกต๎นไม๎ หญ๎า  
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาล  เพื่อแก๎ไขปัญหาภาวะโลกร๎อน  ลดก๏าซคาร์บอน เพ่ิมออกซิเจนในพื้นที่มากขึ้น  

 ๑.๕)  การจัดการจราจรในเขตเทศบาลหรือพ้ืนที่ที่มีรถมาก  โดยการติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ  กระจกโค๎ง  การวางกรวยจราจร  การแบํงเส๎นจราจร 

 ๑.๖)  ติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางให๎เพียงพอในเขตชุมชน  สถานที่สาธารณะตํางๆ 
๒)  แนวทางการพัฒนาด้านพัฒนาสังคม   
 ๒.๑)  จัดระเบียบและสอดสํองดูแลมิให๎เกิดแหลํงมั่วสุมตามร๎านเกมส์  อินเตอร์เน็ต  
   ๒.๒)  สอดสํองดูแลสถานทีร่าชการตําง ๆ ไมํให๎เกิดการมั่วสุม ก าหนดเวลาเข๎าออก   
๓)  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข  
 ๓.๑)  รณรงค์ ประชาสัมพันธ์  จัดอบรมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจในชุมชน โดยจัดกิจกรรม

ในชุมชนและสถานศึกษาเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การน าขยะไปใช๎ประโยชน์และประชาสัมพันธ์ข๎อมูล แนวทางการ
ด าเนินการลดขยะขององค์การบริหารสํวนต าบล  การลดการกํอเกิดขยะและการข าขยะไปใช๎ประโยชน์ที่สามารถ
ด าเนินการได๎ภายในบ๎าน  ส านักงาน แหลํงก าเนิดขยะ  จัดประชุมเครือขํายเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยรวมในเขต
องค์การบริหารสํวนต าบล เพ่ือให๎ทุกสํวนเข๎ามามีสํวนรํวม 
    ๓.๒)  ด าเนินการคัดแยกขยะในชุมชน ประสานกลุํมธนาคารขยะในชุมชนเพ่ือให๎ประชาชน
ได๎คัดแยกขยะและน าไปขาย มีจุดสาธิตการน าขยะอินทรีย์ไปหมัก หรือ น้ าหมักชีวภาพ     

๓.3)  ปรับปรุงสถานที่ออกก าลังกายให๎สามารถใช๎งานได๎และมีประสิทธิภาพและเป็น 
สถานที่ส าหรับผักผํอนหยํอนใจ   

 ๓.4)  ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ  เชํน  โรงสี  บริษัท  ห๎างรา๎น
ตํางๆ   

๔)  แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   
 ๔.๑)  สํงเสริมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ  ให๎ประชาชนเกิดความ

เข๎าใจ และลดปัญหาการขัดแย๎งที่จะเกิดขึ้น  ท าให๎การด าเนินการแก๎ไขเป็นไปตามวัตถุประสงค์ บรรลุเปูาหมาย 
 ๔.๒)  จัดสถานที่รับเรื่องร๎องเรียนร๎องทุกข์และด าเนินการแก๎ไขโดยเรํงดํวน   
 ๔.๓)  จัดตั้งศูนย์ข๎อมูลขําวสารเพื่อเผยแพรํความรู๎ให๎กับประชาชน 

   ๕)  แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
    ๕.๑)  สํงเสริม  อบรมให๎ความรู๎และการปฏิบัติที่ถูกต๎องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อม เชํน การรณรงค์ปลูกต๎นไม๎ ปลูกพืชทดแทน งดการตัดต๎นไม๎ เผาหญ๎า เผาขยะ  หรือเผาถํานในชุมชน    

๕.๒)  ด าเนินโครงการลอกรางระบายน้ าให๎ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพ่ือลดปัญหาการอุดตัน
สามารถระบายน้ าได๎ดีและลดปัญหาน้ าเนําเสีย รวมทั้งการจ๎างเหมาบุคคลในพ้ืนที่ในการด าเนินงาน  เพ่ือเพ่ิมรายได๎
และเป็นการปลูกจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล๎อม 
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ศักยภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคต 
1.  อบต.ด่านนอก จะเป็นศูนย์ช่วยเหลือส่งเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจ 

1) สร๎างฐานข๎อมูลชุมชนทุกหมูํบ๎านให๎มีความชัดเจนเที่ยงตรงเพื่อพัฒนาผลผลิตและการตลาด 
2) ตั้งศูนย์ Internet tumbol ให๎บริการแกํผู๎สนใจเพ่ือการเรียนรู๎และแขํงขันการตลาด 
3) การเพ่ิมมูลคําเพ่ิมของสินค๎าเกษตรที่มีประสิทธิภาพการค๎าการบริหารการจัดการ และการผลิต         

อยํางมีคุณภาพและลดต๎นทุนการผลิตเพิ่มรายได๎ให๎แกํประชาชน 
4) การชํวยเหลือสํงเสริมในการจัดประชุม อบรมของกลุํมอาชีพและผู๎น าตํางๆในต าบลทุกกลุํมที่เสนอขอ 

2. อบต.ด่านนอก จะเป็นศูนย์กลางความช่วยเหลือให้ประชาชนได้รับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1) การจัดหาวัสดุ - อุปกรณ์เพ่ือการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยและโรคติดตํอให๎แกํประชาชน 
2) การสร๎างจุดหนํวยบริการประชาชนปูองกันสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3) การติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์  ปูายบอกเตือน  อุบัติเหตุ  หรืออุบัติภัยที่อาจเกิดข้ึนได๎ 

3. การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งโทรคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนเมืองและเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 

1) การปรับปรุงกํอสร๎างเส๎นทางคมนาคม  โทรคมนาคม  ให๎สามารถติดตํอเชื่อมโยงได๎สะดวก 
ปรับปรุงระบบการไฟฟูาสาธารณะและไฟฟูาใช๎ในครัวเรือนให๎เพียงพอและมีระบบการเดินแนวไฟฟูาที่ 
มาตรฐาน 

2) วางผังต าบลเพ่ือรองรับการขยายระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
4.   เป็นต าบลท่ีน่ามอง น่าอยู่ น่าดู  เชิดชูคุณธรรม มีความสงบสุข ปลอดภัยจากอาชญากรรมและ 
      ยาเสพติด 

1) เป็นต าบลที่สะอาด สวยงาม และมีความปลอดภัย ปรับภูมิทัศน์ปลูกต๎นไม๎ จัดระบบการจราจรให๎     
    คลํองตัวจัดทั้งยามท๎องถิ่น และอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยชํวยงานรักษาความสงบเรียบร๎อย      
    ในต าบล 
2) เป็นต าบลที่มีกิจกรรมการออกก าลังกาย และเลํนกีฬา  การพัฒนาด๎านกีฬาทุกประเภทอยําง 
    ตํอเนื่อง  
3) เป็นต าบลที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยูํได๎อยํางยั่งยืน และเป็นต าบลที่ปลอดมลพิษ 

5. เป็นต าบลท่ีมีการศึกษาและการกีฬาที่ได้มาตรฐาน 
1) ปรับปรุงสํงเสริมการพัฒนาสถานศึกษาแหลํงให๎ความรู๎ในต าบลให๎มีความพร๎อมที่จะถํายทอด 
   ความรู๎และจัดหาแหลํงการค๎นคว๎าการศึกษาแกํเด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ได๎อยํางมีมาตรฐาน 

2) สํงเสริมแขํงขันกีฬาได๎ทัดเทียมในระดับสากล 
6. เป็นต าบลท่ีมีเอกลักษณ์และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงาม 

1) สํงเสริมและอนุรักษ์  เอกลักษณ์  ภูมิปัญญา  ประเพณี  วัฒนธรรม  ท๎องถิ่นให๎คงอยูํในชุมชน    
   ตลอดไป 

2) สนับสนุนให๎มีการจัดงานประเพณีอยํางตํอเนื่อง 
7. เป็นต าบลท่ีมีความเป็นประชาธิปไตยทางการเมืองและประชาชนได้รับการบริการอย่างท่ัวถึง 

1) สํงเสริมให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการบริหารงานในท๎องถิ่นแบบประชาธิปไตย 
2) สํงเสริมให๎ประชาชนได๎มีความรู๎ความเข๎าใจระบบการเมืองอยํางถูกต๎องและมีการพัฒนาระบบ 
   การเมืองอยํางบริสุทธิ์  ยุติธรรม และถูกต๎องตามระเบียบกฎหมาย 

3) จัดหาสถานที่และระบบการให๎บริการแกํประชาชนให๎ประชาชนได๎รับบริการอยํางเพียงพอและมี 
   มาตรฐาน 
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๔๗ 
 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบลนั้น  ได๎ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล๎อมภายนอกท่ีเกี่ยวข๎อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ  
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

๑) แหลํงน้ าในการเกษตร
และน้ าส าหรับอุปโภค-
บริโภคยังไมํพอเพียงและยัง
ไมํได๎มาตรฐาน 

- แหลํงน้ าในการ
อุปโภค-บริโภค 
- น้ าเค็ม 
- ขาดแหลํงน้ าต๎นทุน 

- ในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบล 

- ประชาชนมีแหลํงน้ าใน
การเกษตรและมีน้ าส าหรับ
อุปโภค-บริโภคใช๎อยําง
พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟูาสํองสวํางทางและ
ที่สาธารณะยังไมํสามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ี
ได๎ทั้งหมด 

- ไฟฟูาสาธารณะไมํ
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 

- ทางและที่
สาธารณะในเขต
องค์การบริหารสํวน
ต าบล 

- ทางและที่สาธารณะมีแสง
สวํางเพียงพอประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกในการสัญจรไป
มาและปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได ๎

3) ประชาชนต๎องการ
เส๎นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและไมํสามารถ
ด าเนินการไดเ๎นื่องจากพ้ืนท่ี
ยังไมํเป็นทีส่าธารณะ จะ
ด าเนินการได๎กต็ํอเมื่อต๎อง 
เป็นที่สาธารณะ 

- เส๎นทางคมนาคมยัง
ไมํเช่ือมตํอกัน 

- เส๎นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต๎องการให๎
ด าเนินการ 

- มีเส๎นทางในการคมนาคม
เพียงพอและ ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

2. ด้านเศรษฐกิจ ๑) ดินเค็ม ดินเปรีย้วและ
ดินเสื่อมคุณภาพ 
 

 - การแก๎ไขปัญหาดิน
เค็ม ดินเปรี้ยว และดิน
เสื่อมคณุภาพอยําง
ยั่งยืน 

- เกษตรกรในเขต
องค์การบริหารสํวน
ต าบล 

- การแก๎ไขปัญหาดินเคม็ ดิน
เปรี้ยว และดินเสื่อมคณุภาพ
ในระยะยาวและยั่งยืน 

 ๒) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนสํงผลผลติไกลจากแหลํง
รับซื้อ 
 

- ราคาผลผลิตตกต่ า 
 
 
 
 

- เกษตรกรในเขต
องค์การบริหารสํวน
ต าบล 

การจัดตั้งตลาดกลาง การ
จัดการผลผลติและแปรรูป
ทางการเกษตรในท๎องถิ่น   

 3) คําแรงต่ าคําครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ๎างงาน 

-แรงงานย๎ายไปอยูํ
ภาคอุตสาหกรรม 

ผู๎ประกอบอาชีพ
รับจ๎าง 

คําแรงสูงขึ้นเหมาะสมกับคํา
ครองชีพ  มีการจ๎างงานมาก
ขึ้น 

 4) ต๎นทุนการผลิตสูง 
 
 

-ต๎นทุนการผลิตสูง 
 
 
-ขาดแหลํงสํงสินค๎า
ดอกไม๎จันทน ์
-ประชาชนมีรายไดต๎่ า
กวําเกณฑ ์
 

เกษตรกรในเขต
องค์การบริหารสํวน
ต าบล 

ต๎นทุนในการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรต่ าลง 
 

5) ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหนํายสินค๎า 

- กลุํมผลิต 
ดอกไม๎จันทน ์

- จัดหาสถานท่ีจ าหนําย
ดอกไม๎จันทนไ์ด ๎

๖) ครัวเรือนมีรายไดเ๎ฉลีย่
ตอํปี ต่ ากวํา ๓๐,๐๐๐ 
บาท   จ านวน 5 ครัวเรือน    

- ประชาชนท่ีมี
รายได๎ต่ ากวําเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไมํมีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได ๎

 7) ไมํมีอาชีพเสรมิหลังจาก
ท าการเกษตรและขาดเงินทุน 

-ต๎องการอาชีพเสริม
หลังจากท าการเกษตร 

เกษตรกรในเขต
องค์การบริหารสวํนต าบล 

การรวมกลุํมสํงเสริมอาชีพใน
ต าบล 
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๔๘ 
 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ  
แนวโนมอนาคต 

3. ด้านสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

1) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท๎องถิ่น ถูกลืมเลือนไปมาก 

-ด๎านประเพณี
วัฒนธรรมไทย และภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น 
 
 
 
 
 
-เยาวชนไมํให๎
ความส าคญัของ
การศึกษา 

ประชาชนในเขต
องค์การบริหารสํวน
ต าบล 

ยกยํอง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ๎านในโอกาส
ตํางๆ เพื่อเป็นตัวอยํางแกํ
เยาวชนและประชาชน  
ศิลปะ วัฒนธรรม จารตี 
ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท๎องถิ่น ไมํถูกลืมและคงอยูํ
สืบไป 

2) เยาวชนไมรํักการเรียน
และไมํสนใจใฝุรู ๎

เยาวชนในพ้ืนท่ี
องค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานนอก 
 

เยาวชนให๎ความส าคัญกับ
การศึกษา 

 3) รายได๎ของผู๎ปกครองไมํ
เพียงพอท่ีจะสํงให๎บุตร
หลานได๎รับการศึกษาใน
ระดับทีสู่งขึ้น 

-รายได๎ของผู๎ปกครอง
ต่ า 

ประชาชนในต าบล
ดํานนอก 

ผู๎ปกครองมีรายได๎ที่เพียง
พอที่จะสํงให๎บุตรหลานได๎รับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

 4) ประชาชนในพ้ืนท่ีปุวย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม๎ที่
เพิ่มขึ้น เชํน เบาหวาน  
ความดันโลหิต 

-การสร๎างเสรมิสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 
 
 

ประชาชนกลุํมเสี่ยง
และผูป๎ุวย 

ประชาชนกลุํมเสี่ยงและ
ผู๎ปุวยโรคเรื้อรังมีจ านวน
ลดลง 

 5) ประชาชนบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย 

-อาหารปนเปื้อน
สารพิษ 

ประชาชนในเขต
องค์การบริหารสํวน
ต าบล 

ประชาชนทราบและสามารถ
เลือกบรโิภคอาหารที่
ปลอดภัยได๎ถูกต๎อง 

 6) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าท่ียังไมํ
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เชํน 
จากน้ าฝน น้ าท่ีไมํได๎
คุณภาพ มตีะกอน 

-น้ าปนเปื้อนสารเคมี 
ยาฆําแมลง 

ประชาชนในเขต
องค์การบริหารสํวน
ต าบล 

ประชาชนบริโภคน้ าที่สะอาด
ถูกสุขลักษณะ 

 7) ขาดวัสดคุรุภณัฑ์ในการ
ชํวยเหลือเมื่อเกิดภยั 

-การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ประชาชนในเขต
องค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานนอก 

มีวัสดุครุภณัฑ์พร๎อมใช๎งาน
เมื่อเกิดภัย และท าการ
ประสานหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องอยํางรวดเร็ว 

 8) ไมไํด๎รบัการเลี้ยงดูที่ดี
และขาดการเอาใจใสจําก
พํอและแม ํและสื่อตาํงๆ 
เข๎าถึงวัยรุํนได๎งําย 

-เด็กและเยาวชนการ
ตั้งครรภ์ท๎องกํอนวัย
อันควร 

เด็กและเยาวชนใน
เขตองค์การบริหาร
สํวนต าบลดํานนอก 

ครอบครัวควรใหค๎วามรัก
และเอาใจใสบํุตรหลานให๎
มาก ไมํควรปลํอยใหเ๎ด็กอยูํ
กับตัวเองมากเกินไป  
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๔๙ 
 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ  
แนวโนมอนาคต 

4. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1) ปริมาณขยะเพิ่มมากข้ึน การรณรงค์และก าจัด
ขยะ 

ในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบล 

การก าจัดขยะต๎องท าให๎เป็น
ระบบ  สรา๎งจิตส านึกให๎กับ
ชุมชน และปริมาณขยะถูก
ก าจัดให๎หมดด๎วยวิธีการที่
ถูกต๎อง 

5. การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

1) เจ๎าหน๎าท่ีขาดความรู๎
ความเข๎าใจในเรื่องระเบียบ 
กฎหมาย เทําท่ีควร  

จัดสํงบุคลากรเข๎ารับ
การฝึกอบรมใน
หลักสตูรตาํง ๆ 

บุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานนอก 

น าความรู๎ที่ได๎จากการ
ฝึกอบรมมาใช๎ในการ
ปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิเพิม่
มากขึ้น 

 
 
 

2) เครื่องมือ เครื่องใช๎ 
เทคโนโลยีในการท างานมี
ไมํเพียงพอ 

มีเครื่องมือ เครื่องใช๎ 
เทคโนโลยีที่เพียงพอ 

พนักงานในสังกัด
องค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานนอก 

เพื่อให๎ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
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๕๐ 
 

ส่วนท่ี 3 
 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

ด๎านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองชําง 

องค์การ
บริหาร
สํวนต าบล
ดํานนอก 

ด๎านการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
แผนงาน
การเกษตร 

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านเศรษฐกิจ 

ด๎านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด 
อบต. 

ด๎านการเศรษฐกิจ แผนงาน
การเกษตร 

ส านักปลัด 
อบต. 

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านการสร๎างสังคมให๎มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ด๎านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ส านักปลัด 
อบต. 

  ด๎านบริการชุมชุน แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  และสังคม แผนงาน
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

   แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด 
อบต. 

   แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ส านักปลัด 
อบต. 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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๕๑ 
 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

ด๎านบริหารทั่วไป แผนงานการ 
รักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด 
อบต. 

 

องค์การ
บริหาร
สํวนต าบล
ดํานนอก 

ด๎านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองชําง  
 
 
 ด๎านการเศรษฐกิจ แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชําง 

แผนงาน
การเกษตร 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

๕ ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารบ๎านเมืองที่ดี 

ด๎านบริหารทั่วไป แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ส านักปลัด 
อบต. 

กองคลัง 

 

ด๎านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

 

  แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด 
อบต. 

 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 9 แผนงาน 5 ส านัก/กอง  
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๕๒ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   
 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
    1.3 แผนงานการเกษตร 

 
 

7 
50 

 
9 

 
 

1,137,000 
41,827,000 

 
3,480,000 

 
 

4 
58 

 
8 

 
 

967,000 
43,028,000 

 
4,122,000 

 
 

4 
48 

 
8 

 
 

1,273,000 
28,565,500 

 
5,653,000 

 
 

5 
46 

 
7 

 
 

601,000 
27,885,000 

 
5,084,000 

 
 

3 
45 

 
4 

 
 

427,600 
26,673,400 

 
4,850,000 

 
 

23 
247 

 
36 

 
 

4,405,600 
167,978,900 

 
23,189,000 

รวม 66 46,444,000 70 48,117,000 60 35,491,500 58 33,570,000 52 31,951,000 306 195,573,500 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
    2.1 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 
    2.2 แผนงานการเกษตร 

 
 

1 
 

1 

 
 

30,000 
 

20,000 

 
 

1 
 

1 

 
 

30,000 
 

20,000 

 
 

1 
 

1 

 
 

30,000 
 

20,000 

 
 

1 
 

1 

 
 

30,000 
 

20,000 

 
 

1 
 
- 

 
 

30,000 
 
- 

 
 

5 
 

4 

 
 

150,000 
 

80,000 
รวม 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 1 30,000 9 230,000 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 แบบ ผ. 01 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๕๓ 
 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   

 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
    3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    3.2 แผนงานการศึกษา 
    3.3 แผนงานสาธารณสุข 
    3.4 แผนงานสร๎างความเขม๎แข็งของ
ชุมชน 
    3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 

7 
7 

14 
4 
 

5 

 
 

570,000 
2,025,293 
658,500 
105,000 

 
255,000 

 
 

5 
7 

14 
4 
 

5 

 
 

270,000 
2,025,293 
558,500 
105,000 

 
255,000 

 
 

5 
7 

14 
4 
 

5 

 
 

270,000 
2,025,293 
558,500 
105,000 

 
255,000 

 
 

5 
7 

13 
4 
 

5 

 
 

270,000 
2,025,293 
358,500 
105,000 

 
255,000 

 
 

5 
7 

13 
4 
 

5 

 
 

270,000 
2,025,293 
358,500 
105,000 

 
255,000 

 
 

27 
35 
68 
20 

 
25 

 
 

1,650,000 
10,126,465 

2,492,500 
525,000 

 
1,275,000 

รวม 37 3,613,793 35 3,213,793 35 3,213,793 34 3,013,793 34 3,013,793 175 15,939,553 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
    4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    4.4 แผนงานการเกษตร 

 
 

1 
1 
- 
6 

 
 

30,000 
30,000 

- 
195,000 

 
 

1 
2 
1 
5 

 
 

30,000 
230,000 
150,000 
115,000 

 
 

1 
1 
1 
5 

 
 

30,000 
30,000 

500,000 
115,000 

 
 

1 
1 
1 
5 

 
 

30,000 
30,000 

500,000 
115,000 

 
 

1 
2 
- 
5 

 
 

30,000 
130,000 

- 
115,000 

 
 

5 
7 
3 

26 

 
 

150,000 
450,000 

1,150,000 
655,000 

รวม 8 255,000 9 525,000 8 675,000 8 675,000 8 275,000 41 2,405,000 
 

แบบ ผ. 01 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๕๔ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   
 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5) ยุทธศาสตร์การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
    5.2 แผนงานการศึกษา 
    5.3 แผนงานสาธารณสุข 
    5.4 แผนงานสร๎างความเขม๎แข็ง
ของชุมชน 

 
 

8 
1 
1 
2 

 
 

750,000 
15,000 
1,000 

30,000 

 
 

9 
1 
1 
3 

 
 

850,000 
15,000 
1,000 

180,000 

 
 

8 
1 
1 
2 

 
 

750,000 
15,000 
1,000 

30,000 

 
 

9 
1 
1 
2 

 
 

850,000 
15,000 
1,000 

30,000 

 
 

8 
1 
1 
2 

 
 

750,000 
15,000 
1,000 

30,000 

 
 

42 
5 
5 

11 

 
 

3,950,000 
75,000 

5,000 
300,000 

รวม 12 796,000 14 1,046,000 12 796,000 13 896,000 12 796,000 63 4,330,000 
รวมท้ังสิ้น 125 51,158,793 130 52,951,793 117 40,226,293 115 38,204,793 107 36,065,793 594 218,488,053 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๕๕ 
 

 
         

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   

 

 
 
 

โครงการพัฒนาท่ีน ามาจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้าน 

 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7 653,000 5 293,400 5 611,500 3 520,000 3 51,200 23 2,129,100 

รวมทั้งสิ้น 7 653,000 5 293,400 5 611,500 3 520,000 3 51,200 23 2,129,100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01/1 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๕๖ 
 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
       1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ พร๎อม
สายดับและติดตั้งโคมไฟฟูา
สาธารณะ 
จากบ๎านนายสุนทร – 
ถนนลาดยาง 
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อขยายเขตไฟฟูา
พร๎อมสายดับ และติดตั้ง
โคมไฟฟูา 
2. เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชน
ในการใช๎เส๎นทางสัญจร 
3. เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ความยาว 300 เมตร  
โคมไฟฟูาสาธารณะ  
จ านวน 5 จุด 
 

117,000 - - - - ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1. ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสญัจรไป-มา
และขนสํง
ทางการเกษตร 
2. ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การใช๎ถนน 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๕๗ 
 

 
 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ พร๎อม
สายดับและติดตั้งโคมไฟฟูา
สาธารณะ 
จากถนนลาดยาง – นานางแตว 
ดีขุนทด 
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อขยายเขตไฟฟูา
พร๎อมสายดับ และติดตั้ง
โคมไฟฟูา 
2. เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชน
ในการใช๎เส๎นทางสัญจร 
3. เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ความยาว 1,200 เมตร  
โคมไฟฟูาสาธารณะ  
จ านวน 2 จุด 
 

- 480,000 
 

- - - ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1. ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสญัจรไป-มา
และขนสํง
ทางการเกษตร 
2. ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การใช๎ถนน 

กองชําง 

3 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ พร๎อม
สายดับและติดตั้งโคมไฟฟูา
สาธารณะ 
จากศาลาบน – โรงเรียนบา๎น
ละเลิงพิมาน 
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อขยายเขตไฟฟูา
พร๎อมสายดับ และติดตั้ง
โคมไฟฟูา 
2. เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชน
ในการใช๎เส๎นทางสัญจร 
3. เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ความยาว 2,000 เมตร  
โคมไฟฟูาสาธารณะ  
จ านวน 20 จดุ 
 

- - 780,000 
 

- - ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1. ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสญัจรไป-มา
และขนสํง
ทางการเกษตร 
2. ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การใช๎ถนน 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๕๘ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะ 
จากบ๎านนายทูป – เล๎าเป็ดครู
เนียม 
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อติดตั้งโคมไฟฟูา
สาธารณะ 
2. เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชน
ในการใช๎เส๎นทางสัญจร 
3. เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

โคมไฟฟูาสาธารณะ  
จ านวน 4 จุด 
 

- - - 45,000 - ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1. ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสญัจรไป-มา
และขนสํง
ทางการเกษตร 
2. ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การใช๎ถนน 

กองชําง 

5 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
จากถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก – 
บ๎านนายจ๎อน ดีขุนทด 
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อขยายเขตไฟฟูา 
2. เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชน
ในการใช๎เส๎นทางสัญจร 
3. เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ความยาว 40 เมตร  
โคมไฟฟูาสาธารณะ  
จ านวน 2 จุด 
 

- - - - 15,600 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1. ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสญัจรไป-มา
และขนสํง
ทางการเกษตร 
2. ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การใช๎ถนน 

กองชําง 

 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๕๙ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะ พร๎อม
สายดับ  
จากสามแยกศาลาประชาคม – 
กศน.ต าบลดํานนอก 
หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบึง 

1. เพื่อติดตั้งโคมไฟฟูา
พร๎อมสายดับ 
2. เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชน
ในการใช๎เส๎นทางสัญจร 
3. เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ความยาว 300 เมตร 
 

35,000 - - - - ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1. ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสญัจรไป-มา
และขนสํง
ทางการเกษตร 
2. ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การใช๎ถนน 

กองชําง 

7 ขยายเขตโคมไฟฟูาสาธารณะ 
พร๎อมสายดับ 
หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบึง 

1. เพื่อขยายเขตโคมไฟฟูา
สาธารณะ พร๎อมสายดับ 
2. เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชน
ในการใช๎เส๎นทางสัญจร 
3. เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ชํวงที่ 1 บ๎านนางพนม 
ยาว 90 เมตร 
ชํวงที่ 2 บ๎านนายคนึง 
ยาว 90 เมตร  
 

- - 20,000 
 

- - ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1. ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสญัจรไป-มา
และขนสํง
ทางการเกษตร 
2. ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การใช๎ถนน 
 
 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๖๐ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
จากบ๎านนายอนันต์ – บ๎านนาย
จรัส 
หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบึง 

1. เพื่อขยายเขตไฟฟูา 
2. เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชน
ในการใช๎เส๎นทางสัญจร 
3. เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ความยาว 300 เมตร  
 

- 117,000 
 

- - - ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1. ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสญัจรไป-มา
และขนสํง
ทางการเกษตร 
2. ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การใช๎ถนน 

กองชําง 

9 ขยายเขตโคมไฟฟูาสาธารณะ 
พร๎อมสายดับ 
จากศูนย์เกษตร ต.ดํานนอก – 
ประปา 
หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบึง 

1. เพื่อขยายเขตโคมไฟฟูา
สาธารณะ พร๎อมสายดับ 
2. เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชน
ในการใช๎เส๎นทางสัญจร 
3. เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ความยาว 300 เมตร 
โคมไฟฟูาสาธารณะ 
จ านวน 6 จุด 
 

- - - 177,000 - ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1. ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสญัจรไป-มา
และขนสํง
ทางการเกษตร 
2. ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การใช๎ถนน 

กองชําง 

 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๖๑ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ พร๎อม
สายดับ และตดิตั้งโคมไฟฟูา 
สายบ๎านนายคนึง – บ๎านนาย
ส ารอง 
หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบึง 

1. เพื่อขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ พร๎อมสายดับ
และตดิตั้งโคมไฟฟูา 
2. เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชน
ในการใช๎เส๎นทางสัญจร 
3. เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ความยาว 800 เมตร  
โคมไฟฟูาสาธารณะ 
จ านวน 8 จุด 
 

- - - - 312,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1. ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสญัจรไป-มา
และขนสํง
ทางการเกษตร 
2. ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การใช๎ถนน 

กองชําง 

11 ติดตั้งสายดับ พร๎อมโคมไฟฟูา
สาธารณะ 
สายบ๎านนายแปว – บ๎านนาง
แพง 
หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบึง 

1. เพื่อติดตั้งสายดับ 
พร๎อมโคมไฟฟูา 
2. เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชน
ในการใช๎เส๎นทางสัญจร 
3. เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ความยาว 300 เมตร 
โคมไฟฟูาสาธารณะ 
จ านวน 6 จุด 
 

15,000 - 
 

- - - ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวาํ
ร๎อยละ 80 

1. ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสญัจรไป-มา
และขนสํง
ทางการเกษตร 
2. ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การใช๎ถนน 

กองชําง 

 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๖๒ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 ติดตั้งสายดับ 
สายบ๎านนายคนึง – บ๎านนาย
ส ารอง 
หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบึง 

1. เพื่อติดตั้งสายดับ 
2. เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชน
ในการใช๎เส๎นทางสัญจร 
3. เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ความยาว 650 เมตร  
จ านวน 7 จุด 
 

- 70,000 
 

- 
 

- - ประชาชนมี
ความพงึ
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1. ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสญัจรไป-มา
และขนสํง
ทางการเกษตร 
2. ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การใช๎ถนน 

กองชําง 

13 ติดตั้งไฟฟูาสวํางสาธารณะ 
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 

1. เพื่อติดตั้งโคมไฟฟูา
สาธารณะ  
2. เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชน
ในการใช๎เส๎นทางสัญจร 
3. เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

จ านวน 2 จุด 
จุดที่ 1 หน๎าบ๎านนายพด 
เดาะขุนทด 
จุดที่ 2 หน๎าบ๎านนายรวย 
ดุนขุนทด 
 

10,000 - - - - ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1. ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสญัจรไป-มา
และขนสํง
ทางการเกษตร 
2. ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การใช๎ถนน 

กองชําง 

 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๖๓ 
 

 
  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
จากถนนหลวง 2148 – บ๎าน
นาเจรญิ 
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 

1. เพื่อขยายเขตไฟฟูา 
2. เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชน
ในการใช๎เส๎นทางสัญจร 
3. เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ระยะทางยาว 700 เมตร 
 

- - - 273,000 - ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1. ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสญัจรไป-มา
และขนสํง
ทางการเกษตร 
2. ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การใช๎ถนน 

กองชําง 

15 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ และ
ติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะ 
หมูํที ่4 บ๎านดํานนอก 

1. เพื่อขยายเขตไฟฟูา
และตดิตั้งโคมไฟฟูา 
2. เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชน
ในการใช๎เส๎นทางสัญจร 
3. เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ชํวงที่ 1 จากบ๎านนาย
จอง – โรงน้ าแข็ง 
ยาว 300 เมตร 
ชํวงที่ 2 จากโรงน้ าแข็ง – 
ห๎วยทํากราด 
และตดิตั้งโคมไฟฟูา
สาธารณะ จ านวน 6 จุด 
 
 

- - 200,000 - - ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1. ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสญัจรไป-มา
และขนสํง
ทางการเกษตร 
2. ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การใช๎ถนน 

กองชําง 

 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๖๔ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 ขยายเขตโคมไฟฟูาสาธารณะ
พร๎อมสายดับ 
หมูํที่ 5 บ๎านมะขามน๎อย 

1. เพื่อขยายเขตโคมไฟฟูา
สาธารณะพร๎อมสายดับ 
2. เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชน
ในการใช๎เส๎นทางสัญจร 
3. เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

จ านวน 7 จุด 
1. ซอยบ๎านนายมิตร 
2. ศพด.บ๎านมะขามน๎อย 
3. ซอยบ๎านนายจ าเนียร 
4. ซอยตรอกจันทร ์
5. ซอยบ๎านนายสม 
6. ซอยบ๎านนายจุล 
7. ซอยบ๎านนายชุณห ์
 
 

110,000 - 
 

- - - ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1. ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสญัจรไป-มา
และขนสํง
ทางการเกษตร 
2. ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การใช๎ถนน 

กองชําง 

17 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะพร๎อม
สายดับ 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

1. เพือ่ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะพร๎อมสายดับ 
2. เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชน
ในการใช๎เส๎นทางสัญจร 
3. เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

1. บ๎านอ.วิโรจน์ – นาง
ทวาย หนูแหลม 
2. จากบ๎านนายรอน – 
บ๎านนายจ านง 
 
 

- - - - 100,000 
 

ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1. ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสญัจรไป-มา
และขนสํง
ทางการเกษตร 
2. ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การใช๎ถนน 

กองชําง 

 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๖๕ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 ขยายเขตเสาไฟฟูาและไฟฟูา
สาธารณะพร๎อมสายดับ 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

1. เพื่อขยายเขตเสาไฟฟูา
และไฟฟูาสาธารณะ 
2. เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชน
ในการใช๎เส๎นทางสัญจร 
3. เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

1. บ๎านนายจ าปี – บ๎าน
นางละม๎าย ความยาว 
61 เมตร 
2. บ๎านนางฉวี – บ๎าน
นายจรัญ ความยาว 55 
เมตร 

- - - 
 

46,000 - ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1. ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสญัจรไป-มา
และขนสํง
ทางการเกษตร 
2. ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การใช๎ถนน 

กองชําง 

19 ติดตั้งสายดับรอบหมูํบ๎าน 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

1. เพื่อขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะพร๎อมสายดับ 
2. เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชน
ในการใช๎เส๎นทางสัญจร 
3. เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

1. ติดตั้งสายดับ
ระยะทาง 1,800 เมตร 
2. ขยายเขตไฟฟูา
ระยะทาง 300 เมตร 
2. จากบ๎านนายรอน – 
บ๎านนายจ านง 
 
 

350,000 - - - - ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1. ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสญัจรไป-มา
และขนสํง
ทางการเกษตร 
2. ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การใช๎ถนน 

กองชําง 

 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๖๖ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะพร๎อม
สายดับ 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

1. เพื่อขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะพร๎อมสายดับ 
2. เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชน
ในการใช๎เส๎นทางสัญจร 
3. เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ชํวงที่ 1 บ๎านนายณัฐภูมิ 
– นายสมมุํง 
ชํวงที่ 2 บ๎านนายจ๎อน – 
บ๎านนายสายชล 
 

- 300,000 - - - ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1. ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสญัจรไป-มา
และขนสํง
ทางการเกษตร 
2. ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การใช๎ถนน 

กองชําง 

21 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะพร๎อม
สายดับและติดตั้งโคมไฟฟูา
สาธารณะ 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

1. เพื่อขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะพร๎อมสายดับ
และตดิตั้งโคมไฟฟูา 
2. เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชน
ในการใช๎เส๎นทางสัญจร 
3. เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ความยาว 700 เมตร  
สายจากบ๎านนายชวน – 
นานางวน เดิดขุนทด 
 
 

- - 273,000 - - ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1. ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสญัจรไป-มา
และขนสํง
ทางการเกษตร 
2. ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การใช๎ถนน 

กองชําง 

 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๖๗ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 เพิ่มดวงโคมไฟฟูาสาธารณะ 
หมูํที่ 7 บ๎านดํานเหนือ 

1. เพือ่เพิ่มดวงโคมไฟฟูา 
2. เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชน
ในการใช๎เส๎นทางสัญจร 
3. เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

จ านวน 6 จุด - - 
 

- 60,000 - ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1. ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การสญัจรไป-มา
และขนสํง
ทางการเกษตร 
2. ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การใช๎ถนน 

กองชําง 

23 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า พร๎อม
ติดตั้งหม๎อแปลงไฟฟูาภายใน
ส านักงานองค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานนอก 
 

มีไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึงไฟฟูา
ไมํตก 

- ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
พร๎อมติดตั้งหม๎อแปลง
ไฟฟูาภายในส านักงาน
องค์การบริหารสํวนต าบล
ดํานนอก 
- การไฟฟูาสํวนภมูิภาค
เป็นผู๎ส ารวจประมาณการ
คําใช๎จํายและด าเนินการ
ขยายเขตระบบจ าหนําย
ไฟฟูา องค์การบริหาร
สํวนต าบลเป็นผู๎ช าระคํา
ไฟฟูาตามระเบยีบฯ 

500,000 - - - - ภายใน
ส านักงานมี
ไฟฟูาไมตํก
เพิ่มขึ้นร๎อย
ละ 90 

ภายในส านักงาน
มีไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

กองชําง 

รวม 23 โครงการ - - 1,137,000 967,000 1,273,000 601,000 427,600 - - - 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๖๘ 
 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางพลังงาน
แสงอาทิตย ์
ถนนสายจากแยกถนนสายดําน
นอก – บ๎านวัง ไปทางทิศใต๎ 
(ด๎านหลังองค์การบรหิารสํวน
ต าบลดํานนอก) – สามแยกถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ข๎างโรงเก็บ
พัสดุองค์การบรหิารสํวนต าบล
ดํานนอก 
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 

1. เพื่อให๎เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
2. เพื่อพัฒนาให๎เป็นที่
พักผํอนและออกก าลังกาย
ของประชาชน 
3. เพื่อให๎มีแสงสวํางที่
เพียงพอตํอการใช๎งานของ
ประชาชน  
 

ติดตั้งชุดโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 60 w พร๎อม
คําแรงงานติดตั้งและ
เครื่องจักร จ านวน 9 ชุด 
โดยมรีายละเอียดและ
สํวนประกอบดังนี ้
1. แผงโซลาเซลล์ 60w 
2. แบตเตอร์รี่ 12v 
40AH 
3. ส ารองไฟ 1 – 2 วัน  
ระยะสํองสวํางไมํน๎อย
กวํา 10 ช่ัวโมง 
4. หลอด LED 800 แสง
สีขาว 
 

270,000 - - - - ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1. ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
2. ประชาชนมี
พื้นที่พักผํอนและ
ออกก าลังกาย 
3. มีแสงสวํางที่
เพียงพอตํอการ
ใช๎งานของ
ประชาชน  
 

 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๖๙ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางพลังงาน
แสงอาทิตย ์
ถนนสายจากแยกถนนสายดําน
นอก – บ๎านวัง ไปทางทิศใต๎ 
(ด๎านหลังองค์การบรหิารสํวน
ต าบลดํานนอก) – สามแยกถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ข๎างโรงเก็บ
พัสดุองค์การบรหิารสํวนต าบล
ดํานนอก 
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 
(ตํอ) 

 5. ความสวํางไมํน๎อยกวํา 
20 – 25Lux ที่ความสูง 
6 เมตร พื้นที่สํองสวําง  
80 – 100 ตารางเมตร 
6. อุปกรณค์วบคุมระบบ
ชาร์ตอัตโนมัติเปดิ – ปิด 
อัตโนมัต ิ

        

รวม 1 โครงการ - - 270,000 - - - - - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๗๐ 
 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
สายจากหนา๎วัด – ศาลา
ประชาคม 
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 
3. เพื่อปรับปรุงถนน
ให๎มีสภาพท่ีดีขึ้น 

ถนนกว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 240.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
 

480,000     ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๗๑ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร
ไปมา 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ชํวงที่ ๑ บ๎านนางตุ๎ม  
ดีขุนทด ไปทางทิศเหนือ 
– ถนนคอนกรีตเดิม 
กว๎าง ๓.๕๐ ยาว ๑๑๐ 
เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร๎อมวางทํอระบายน้ า 
คศล. ขนาดเส๎นผํา 
ศูนย์กลาง 0.๔๐ เมตร 
จ านวน ๕ ทํอน 
ชํวงที่ ๒ จากบ๎านนาย
พีระพงษ์  ดีขุนทด ไป
ทางทิศตะวันออก – บ๎าน
นางตุ๎ม  ดีขุนทด กว๎าง 
๓.00 เมตร ยาว ๓๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

 190,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๗๒ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 
(ตํอ) 

 ชํวงที่ ๓ ถนนดินยกระดับ
เสรมิหินคลุก จากชํวงที่ 
๑ – นานายชาย ดินถม
ถนนกว๎าง ๔.00 เมตร 
ยาว ๑๑๐ เมตร สงูเฉลี่ย 
๑.00 เมตร ลงหินคลุก 
กว๎าง ๔.00 เมตร ยาว 
๑๑๐ เมตร หนา 0.15 
เมตร พร๎อมวางทํอ
ระบายน้ า คศล. ขนาด
เส๎นผาํศูนย์กลาง 0.๔๐ 
เมตร จ านวน 6 ทํอน 
 

        

3 กํอสร๎างถนนหินคลุก  
รอบบึงละเลิงพิมาน  
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร
ไปมา 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

กํอสร๎างถนนหินคลุก 
กว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,000.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

  360,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๗๓ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
จากศาลาประชาคม –  
บ๎านนางนงนุช 
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 2.00 เมตร 
ยาว 60.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ี คสล.ไมํน๎อย
กวํา 120 ตารางเมตร 

   66,000  ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

5 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายนานายรวยไปทางทิศใต๎ 
– หนองพะไกล  
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,000.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

    480,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

6 วางทํอระบายน้ า คสล.  
บึงละเลิง 
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

ทํอขนาดเส๎นผาํศูนย์กลาง 
0.40 เมตร จ านวน 34 
ทํอน 

50,000     ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

ท าให๎ประชาชนมี
น้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับอุปโภค
บริโภค 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๗๔ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 กํอสร๎างบล็อคคอนเวิร์ส  
สายไรํนายหลวน – หนอง
คั่วเนื้อ 
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร
ไปมา 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

กํอสร๎างบล็อกคอนเวริ์ส 
กว๎าง 2.00 เมตร  
ยาว 7.00 เมตร 
สูง 2.00 เมตร 

- - 
 

- 
 

- 300,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

8 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายดอนอีโง๏ะไปทางทิศใต๎ –  
นานายรวย 
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร
ไปมา 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

กํอสร๎างถนนหินคลุก 
กว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 640.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไมํ
น๎อยกวาํ 384.00 
ลูกบาศก์เมตร 

- - - 312,000 - ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๗๕ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 กํอสร๎างถนนดินยกระดับ
เสรมิหินคลุก 
สายถนนคอนกรตีเดมิไปทาง
ทิศตะวันออก – นานาง
อ าไพ 
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร
ไปมา 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนดินกว๎าง 2.50 เมตร  
ยาว 80.00 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ลงหินคลุกกว๎าง  
2.50 เมตร  
ยาว 80.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - 
 

38,000 
 

- - ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวาํ
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

10 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายนานางปราณี ไปทางทิศ
ตะวันตก – นานายสม 
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

กว๎าง 3.00 เมตร  
ยาว 200.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไมํ
น๎อยกวํา 90.00 
ลูกบาศก์เมตร 

- - - 
 

 73,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองชําง 

11 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายนานายกมิยงค์ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉยีงเหนือ – หนอง
ละมั่ง  
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 3.50 เมตร  
ยาว 1,000.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

420,000 
 

- 
 

- - - ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๗๖ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 กํอสร๎างถนนดินยกระดับ
เสรมิหินคลุก 
สายหนองปลาซิวไปทางทิศ
ตะวันออก – หนองผักไกล 
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนดินกว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,120.00 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ลงหินคลุกกว๎าง  
4.00 เมตร  
ยาว 1,120.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

- - 
 

- 
 

500,000 200,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองชําง 

13 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
สายรอบบึงละเลิง  
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,020.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ี คสล.ไมํน๎อย
กวํา 4,080 ตารางเมตร 

500,000 500,000 500,000 
 

500,000 244,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

14 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายเล๎าเปด็ครเูนียมไปทาง
ทิศใต๎ – หนองโพธิ ์
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,300.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

- 624,000 - - - ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๗๗ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายไรํนายสุนทรไปทางทิศ
ใต๎ -ไรํนายคนึง 
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 960.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

- - 460,000 - - ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

16 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
สายนานายสนามไปทางทิศ
ใต๎ – นานายรวย 
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 600.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

    216,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวาํ
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

17 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
สายบ๎านนายหลวนไปทาง
ทิศเหนือ – ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเดมิ 
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 112.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ี คสล.ไมํน๎อย
กวํา 336 ตารางเมตร 

   185,000  ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๗๘ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
สายบ๎านอาจารยส์มนึกไป
ทางทิศตะวันออก – นานาย
สุชาต ิ
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 290.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ี คสล.ไมํน๎อย
กวํา 870 ตารางเมตร 

  479,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

19 ปรับปรุงถนนโดยเสริมหิน
คลุก 
สายไรํนายหลวนไปทางทิศ
ตะวันออก – หนองคั่วเนื้อ 
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 850.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

 408,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

20 ปรับปรุงถนนโดยเสริมหิน
คลุก 
สายโรงเรียนบา๎นละเลิง
พิมานไปทางทิศใต๎ – หนอง
ละมั่ง 
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 2,300.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

384,000 384,000 336,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๗๙ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 ปรับเกรดถนนพร๎อมบดอดั
แนํน 
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 
3. เพื่อซํอมแซม
ปรับปรุงถนนให๎มีสภาพ
ที่ดีขึ้น 

ปรับเกรดถนนพร๎อมบด
อัดแนํน 
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 
มีพื้นท่ีด าเนินการไมํน๎อย
กวํา 13,300 ตาราง
เมตร (ตามแบบและราย 
ละเอียดที่องค์การบริหาร 
สํวนต าบลดํานนอก
ก าหนด) 

200,000 200,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดียิ่งขึ้น 

กองชําง 

22 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายเล๎าเปด็ – นาบึง 
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 600.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือปริมาตรหินคลุกไมํ
น๎อยกวํา 270.00 
ลูกบาศก์เมตร  

    216,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๘๐ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายบํอกรวด – นาสนาม 
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 800.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือปริมาตรหินคลุกไมํ
น๎อยกวํา 480.00 
ลูกบาศก์เมตร  

   384,000  ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

24 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายข๎างไรํนายถนอม  
ดีขุนทด 
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 160.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือปริมาตรหินคลุกไมํ
น๎อยกวํา 120.00 
ลูกบาศก์เมตร  

  96,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๘๑ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 
 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยการปูผิวลาดยาง 
AC ทับหน๎า 
สายจากถนนสายละเลิง
พิมาน – กุดมํวงไปทางทิศ
เหนือถึงวัดบ๎านละเลิงพิมาน  
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 
3. เพื่อปรับปรุงถนนให๎
มีสภาพที่ดีขึ้น 

กว๎าง 5.00 เมตร  
ยาว 680.00 เมตร 
ผิวลาดยาง AC  
หนา 0.04 เมตร 

500,000 500,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

26 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายจากถนนลาดยางบ๎าน
ละเลิงพิมาน – กุดมํวง ถึง
นานายฉลวย สุขขุนทด 
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 110.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือปริมาตรหินคลุกไมํ
น๎อยกวํา 49.50 
ลูกบาศก์เมตร  

    40,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

27 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายบ๎านอาจารยส์มนึก – 
นานายสุชาต ิ
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 290.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือปริมาตรหินคลุกไมํ
น๎อยกวํา 130.50 
ลูกบาศก์เมตร  

   105,000  ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย 

กองชําง 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๘๒ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายสามแยกนานายชุม – ไรํ
นายอนันต ์
หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบึง 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 600.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พร๎อมวางทํอ คสล.มอก.
ช้ัน 3 ขนาด Ø 0.60 
เมตร จ านวน 14 ทํอน 
 

297,000     ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

29 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายสามแยกนานายน๎อย – 
นานายคล๎าย 
หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบึง 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
วางทํอ คสล.อัดแรง มอก.
ช้ัน 3 ขนาด Ø 0.80 
เมตร จ านวน 11 ทํอน 

 367,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

30 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายสามแยกไรํนายสูตร – 
ไรํนายส ารอง 
หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบึง 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

  96,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย 

กองชําง 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๘๓ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายสามแยกไรํนางตุม๎ – 
สามแยกนานายหลํอ 
หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบึง 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 340.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

   122,000  ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

32 กํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. 
แบบมีฝาปดิ 
บ๎านนางเมี่ยง – บ๎านนาง
เกสร 
หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบงึ 

เพื่อแก๎ไขปัญหาการ
ระบายน้ าในพื้นที่ท่ีมี
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

กว๎าง 0.35 เมตร 
ยาว 170.00 เมตร 
สองไหลํทางถนน
คอนกรีต 
รวม 340 เมตร 

    425,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎การระบาย
น้ าในชํวงฤดูฝนมี
ความคลํองตัวและ
ไมํมีปญัหาน้ าทํวม
ขังในพื้นที่ 

กองชําง 
 

33 กํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. 
แบบมีฝาปดิ 
บ๎านนางเอ – นานางปุูย 
หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบึง 

เพื่อแก๎ไขปัญหาการ
ระบายน้ าในพื้นที่ท่ีมี
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

กว๎าง 0.35 เมตร 
ยาว 220.00 เมตร 
ไหลํทางถนนคอนกรตี 

 300,000 250,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎การระบาย
น้ าในชํวงฤดูฝนมี
ความคลํองตัวและ
ไมํมีปญัหาน้ าทํวม
ขังในพื้นที่ 

กองชําง 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๘๔ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยการปูผิวลาดยาง 
AC ทับหน๎า 
สายจากถนนหลวงสาย  
ดํานขุนทด – หนองสรวง  
ไปทางทิศเหนือถึงวัดบ๎าน
พระหัวบึง  
หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบึง 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพือ่ความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 
3. เพื่อปรับปรุงถนนให๎
มีสภาพที่ดีขึ้น 

กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 890.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

   500,000 500,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

35 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สาย กศน.ต าบลดาํนนอกไป
ทางทิศตะวันออก – บ๎าน
นายวสันต์ เงาสันเทียะ 
หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบึง 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 470.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือปริมาตรหินคลุกไมํ
น๎อยกวํา 282.00 
ลูกบาศก์เมตร  

 226,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๘๕ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 ปรับเกรดถนนพร๎อมบดอดั
แนํน 
หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบึง 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 
3. เพื่อซํอมแซม
ปรับปรุงถนนให๎มีสภาพ
ที่ดีขึ้น 

ปรับเกรดถนนพร๎อมบด
อัดแนํน 
หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบึง 
มีพื้นท่ีด าเนินการไมํน๎อย
กวํา 13,300 ตาราง
เมตร (ตามแบบและราย 
ละเอียดที่องค์การบริหาร 
สํวนต าบลดํานนอก
ก าหนด) 

200,000 200,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดียิ่งขึ้น 

กองชําง 

37 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายสามแยกนานายสม – 
สามแยกนานางดอกรัง 
หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบึง 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 680.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

    326,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่ง 

กองชําง 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๘๖ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายสามแยกบํอขยะ –  
ไรํนายพูน 
หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบึง 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 600.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
วางทํอ คสล.อัดแรง มอก.
ช้ัน 3 ขนาด Ø 0.60 
เมตร จ านวน 7 ทํอน 

   292,000  ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

39 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายสามแยกไรํนายสนิท – 
นานางตุ๎ม 
หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบึง 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพือ่ความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 925.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

  444,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๘๗ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายสามแยกบ๎านนาง
แตงร๎าน – สามแยกสระ
จรเข ๎
หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบึง 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 3,000.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

480,000 480,000 480,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

41 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
สายสามแยกบ๎านนายอนันต์ 
– สามแยก รพ.สต.ดํานนอก 
หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบึง 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 3.50 เมตร 
ยาว 400.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

   385,000 385,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

42 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายนานายพองไปทางทิศ
เหนือ – นานางปุูย 
หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบึง 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 600.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

  285,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๘๘ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
ชํวงที่ 1 จากสามแยกนา
นายน๎อยไปทางทิศเหนือ – 
ไรํนายส ี
ชํวงที่ 2 จากสามแยกถนน
สาธารณะบ๎านสระจรเข๎ไป
ทางทิศใต๎ 
หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบึง 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ชํวงที่ 1  
กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,050.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ชํวงที่ 2  
กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 300.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

324,000 324,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

44 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
ชํวงที่ 1 สายสามแยกไรํนาย
ลื่นไปทางทิศใต๎ – ไรํนายสม
พาต 
ชํวงที่ 2 สายสามแยกไรํนาง
อุํนไปทางทิศตะวันตก – 
สามแยกไรํนายสวําง 
หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบึง 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ชํวงที่ 1 
ถนนกว๎าง 3.00 เมตร  
ยาว 850.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไมํ
น๎อยกวํา 382.50 
ลูกบาศก์เมตร  
ชํวงที่ 2  
ถนนกว๎าง 3.00 เมตร  
ยาว 160.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไมํ
น๎อยกวํา 72.00 
ลูกบาศก์เมตร 

  364,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๘๙ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
จาก กศน.ต าบลดํานนอกไป
ทางทิศใต๎ – สามแยกนา
นายประคอง 
หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบึง 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 450.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

   216,000  ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

46 กํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. 
แบบมีฝาปดิ 
บ๎านนายง้ิว – บ๎านนายจรสั 
หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบึง 

เพื่อแก๎ไขปัญหาการ
ระบายน้ าในพื้นที่ท่ีมี
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

กว๎าง 0.35 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร 
ไหลํทางถนนคอนกรตี 
 

    500,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎การระบาย
น้ าในชํวงฤดูฝนมี
ความคลํองตัวและ
ไมํมีปญัหาน้ าทํวม
ขังในพื้นที่ 

กองชําง 
 

47 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายสามแยกหนองกระทุํม
ไปทางทิศเหนือ – ทุํงส าโรง 
หมูํที่ 3 บ๎านน๎อย 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไมํ
น๎อยกวํา 600.00 
ลูกบาศก์เมตร  

480,000     ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๙๐ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายจากปากโกรกไปทางทิศ
ตะวันตก – นานายประทวน 
หมูํที่ 3 บ๎านน๎อย 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 3.50 เมตร 
ยาว 1,250.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

  294,000 231,000  ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

49 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายสามแยกหนองกระทุํมไรํ
นายสวาทไปทางทิศ
ตะวันตก 
หมูํที่ 3 บ๎านน๎อย 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 140.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

    67,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

50 ปรับปรุงศาลาประชาคม 
หมูํที่ 3 บ๎านน๎อย 

เพื่อปรับปรุงศาลา
ประชาคม ใช๎ในการ
จัดการประชุม กิจกรรม
ตํางๆ ของหมูํบ๎าน  

ปรับปรุงศาลาประชาคม
บ๎านน๎อย (ตามแบบและ
รายละเอียดที่องค์การ
บริหารสํวนต าบลดําน
นอกก าหนด 

 150,000    ประชาชน
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 95 
ได๎รับ
ประโยชน์
จาก
โครงการ 

ท าให๎มีสถานท่ีใน
การจัดการประชุม 
กิจกรรมตํางๆ ของ
หมูํบ๎าน ปลอดภัย 
สามารถใช๎งานได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชําง 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๙๑ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

51 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายสามแยกศาลปูุหลวงไป
ทางทิศเหนือ – ปุาเจียบ 
กลาง 
หมูํที่ 3 บ๎านน๎อย 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 780.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

    374,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

52 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายจากหมูํบ๎านไปทางทิศ
เหนือ – ปุาเจียบกลาง 
หมูํที่ 3 บ๎านน๎อย  

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 4,000.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือปริมาตรหินคลุกไมํ
น๎อยกวํา 2,470.00 
ลูกบาศก์เมตร  

480,000 480,000 480,000 480,000  ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

53 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายสามแยกไรํนายพุํมไป
ทางทิศเหนือ – ไรํนาง
จินตนา 
หมูํที่ 3 บ๎านน๎อย 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

 240,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๙๒ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

54 ปรับเกรดถนนพร๎อมบดอดั
แนํน 
หมูํที่ 3 บ๎านน๎อย 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 
3. เพื่อซํอมแซม
ปรับปรุงถนนให๎มีสภาพ
ที่ดีขึ้น 

ปรับเกรดถนนพร๎อมบด
อัดแนํน 
หมูํที่ 3 บ๎านน๎อย 
มีพื้นท่ีด าเนินการไมํน๎อย
กวํา 13,300 ตาราง
เมตร (ตามแบบและราย 
ละเอียดที่องค์การบริหาร 
สํวนต าบลดํานนอก
ก าหนด) 

200,000 200,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดียิ่งขึ้น 

กองชําง 

55 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายนาใหมํ – หนองชุด 
หมูํที่ 3 บ๎านน๎อย 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

  96,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

56 วางทํอระบายน้ า  
จากสระละเลิงยายมอญ – 
สระวดั 
หมูํที่ 3 บ๎านน๎อย 

เพื่อแก๎ไขปัญหาการ
ระบายน้ าในพื้นที่ท่ีมี
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

กว๎าง 0.60 เมตร 
ยาว 700.00 เมตร 
วางทํอ คสล.อัดแรง มอก.
ช้ัน 3 ขนาด Ø 0.60 
เมตร 

    439,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎การระบาย
น้ าในชํวงฤดูฝนมี
ความคลํองตัวและ
ไมํมีปญัหาน้ าทํวม
ขังในพื้นที่ 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๙๓ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

57 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายสามแยกปุาช๎าไปทางทิศ
ตะวันออก – ไรํนายสาย
ยันต ์
หมูํที่ 3 บ๎านน๎อย 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,700.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

   408,000 408,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

58 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายสามแยกนานายโป๋ยไป
ทางทิศตะวันตก – ไรํนาย
สายยันต ์
หมูํที่ 3 บ๎านน๎อย 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 3.50 เมตร 
ยาว 630.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

 265,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

59 กํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. 
แบบมีฝาปดิ รอบหมูํบ๎าน 
หมูํที่ 3 บ๎านน๎อย 

เพื่อแก๎ไขปัญหาการ
ระบายน้ าในพื้นที่ท่ีมี
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

กว๎าง 0.35 เมตร 
ยาว 5,000.00 เมตร 
 

500,000 500,000 500,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎การระบาย
น้ าในชํวงฤดูฝนมี
ความคลํองตัวและ
ไมํมีปญัหาน้ าทํวม
ขังในพื้นที่ 

กองชําง 
 

 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๙๔ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

60 กํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. 
แบบมีฝาปดิ  
ซอยบ๎านนายชิด – บ๎านนาย
สุเทพ 
หมูํที่ 3 บ๎านน๎อย 

เพื่อแก๎ไขปัญหาการ
ระบายน้ าในพื้นที่ท่ีมี
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

กว๎าง 0.35 เมตร 
ยาว 120.00 เมตร 
 

    300,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎การระบาย
น้ าในชํวงฤดูฝนมี
ความคลํองตัวและ
ไมํมีปญัหาน้ าทํวม
ขังในพื้นที่ 

กองชําง 
 

61 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
สายไรํนางจินตนาไปทางทิศ
ตะวันออก – สามแยกไรํ
นายจุล 
หมูํที่ 3 บ๎านน๎อย 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 950.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

456,000     ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

62 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายสามแยกไรํนายรัตน์ 
ดํานนาคิน ไปทางทิศเหนือ 
– ทุํงหนองก า 
หมูํที่ 3 บ๎านน๎อย 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 680.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

 326,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๙๕ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

63 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายสามแยกไรํนางโสภา ขุน
วิเศษไปทางทิศเหนือ – สาม
แยกถนนต าบลสระจรเข ๎
หมูํที่ 3 บ๎านน๎อย 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

   480,000  ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

64 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
จากถนนหินคลุกเดิม ไปทาง
ทิศเหนือ – สามแยกสระ 
SML 
หมูํที ่3 บ๎านน๎อย 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

  144,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

65 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
จากสระน้ าปุาช๎า – บํอขยะ 
หมูํที่ 3 บ๎านน๎อย 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 320.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

  115,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๙๖ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

66 วางทํอระบายน้ า  
จากสามแยกหมูํบ๎าน – 
ปุาเจียบกลาง 
หมูํที่ 3 บ๎านน๎อย 

เพื่อแก๎ไขปัญหาการ
ระบายน้ าในพื้นที่ท่ีมี
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอ คสล.อัดแรง มอก.
ช้ัน 3 ขนาด Ø 0.40 
เมตร จ านวน 6 ทํอน 
(ตามแบบและราย 
ละเอียดที่องค์การบริหาร
สํวนต าบลดํานนอก
ก าหนด) 

   5,000  ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎การระบาย
น้ าในชํวงฤดูฝนมี
ความคลํองตัวและ
ไมํมีปญัหาน้ าทํวม
ขังในพื้นที่ 

กองชําง 

67 กํอสร๎างปรับปรุงถนนหิน
คลุก 
สายสามแยกสระ SML ไป
ทางทิศตะวันออก – ไรํนาย
จ า โขขุนทด 
หมูํที่ 3 บ๎านน๎อย 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไมํ
น๎อยกวํา 300.00 
ลูกบาศก์เมตร  

 240,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

68 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
สายบ๎านนายเกรียงศักดิ์  
ดุนขุนทด – ที่ท าการ
องค์การบริหารสํวนต าบล
ดํานนอก  
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 
3. เพื่อปรับปรุงถนนให๎
มีสภาพที่ดีขึ้น 

กว๎าง ๔.00 เมตร  
ยาว ๒๕๐ เมตร  
หนา ๐.๑๐ เมตร 

400,000     ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๙๗ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

69 กํอสร๎างถนนหินคลุก  
บ๎านดํานนอก หมูํที ่4         

 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ชํวงที่ 1 สายสระทํามํวง 
- สระละเลิงยายเมือง  
ลงหินคลุกกว๎าง 4.00 
เมตร  ยาว 360.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไมํ
น๎อยกวํา 216.00 
ลูกบาศก์เมตร 
ชํวงที่ 2 แยกจากชํวงที่ 
1 ลงหินคลุกกว๎าง 4.00 
เมตร  ยาว 40.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อย
กวํา 24.00 ลูกบาศก์
เมตร  

    200,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๙๘ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

70 กํอสร๎างลานคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ข๎างศาลตาปูุ   
บ๎านดํานนอก หมูํที ่4         
 

1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 
2. เพื่อให๎ชุมชนมีลาน
คอนกรีต ท่ีใช๎ท า
กิจกรรมสาธารณะ
รํวมกัน 

หนา ๐.๑๐ เมตร   
พื้นที่ด าเนินการไมํน๎อย
กวํา ๑๐๓.๕๐ ตร.ม. 
 

 45,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1. สภาพแวดล๎อม
สวยงาม 
2. ชุมชนมีสถานท่ี
ที่ใช๎ท ากิจกรรม
รํวมกัน เกิดความ
รักความสามัคคีใน
ชุมชน 

กองชําง 
 

71 วางทํอระบายน้ าคอนกรตี
เสรมิเหล็ก 
สระใหมํทํามํวง  
บ๎านดํานนอก หมูํที ่4         

เพื่อวางทํอระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
น าน้ าลงสระใหมํทํามํวง  
ให๎ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบรโิภคและท า
การเกษตร 

ทํอขนาดเส๎นผาํศูนย์กลาง 
0.60 เมตร จ านวน 10 
ทํอน 

20,000     ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

ท าให๎ประชาชนมี
น้ าท่ีเพียงพอ
ส าหรับอุปโภค
บริโภค และท า
การเกษตร 

กองชําง 

72 ปรับเกรดถนนพร๎อมบดอดั
แนํน 
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 

1. เพือ่แก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 
3. เพื่อซํอมแซม
ปรับปรุงถนนให๎มีสภาพ
ที่ดีขึ้น 

ปรับเกรดถนนพร๎อมบด
อัดแนํน 
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 
มีพื้นท่ีด าเนินการไมํน๎อย
กวํา 13,300 ตาราง
เมตร 
(ตามแบบและราย 
ละเอียดที่อบต.ดํานนอก
ก าหนด) 

200,000 200,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดียิ่งขึ้น 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๙๙ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

73 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
จากแยกถนนลาดยาง  
บ๎านละเลิงพิมาน – บ๎านกุด
มํวงไปทางทิศใต๎ถึงสามแยก
หนองสะแก 
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 2,000.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

  480,000 480,000  ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

74 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
สายดํานนอก – หนองละมั่ง 
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 2,000.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไมํน๎อยกวํา 
8,000.00 ตารางเมตร  
 

4,400,000 4,400,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

75 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
สายสามแยกหนองโจทยไ์ป
ทางทิศใต๎ – ไรํนางทองค า 
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,200.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

   576,000  ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๐๐ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

76 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายทางหลวงแผํนดิน สาย
2180 ดํานขุนทด – หนอง
สรวงไปทางทิศเหนือ ถึง
ส านักสงฆ ์
ชํวงที่ 1 จากแยกทางหลวง 
แผํนดิน สาย 2180 ดําน
ขุนทด – หนองสรวง ไปทาง
ทิศเหนือ 
ชํวงที่ 2 ตํอจากชํวงที่ 1 ไป
ทางทิศเหนือ 
 
 
 
 
 
ชํวงที่ 3 แยกจากชํวงที่ 2 
ไปทางทิศตะวันออก 
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 
 
 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ชํวงที่ 1   ลงหินคลุก
กว๎าง 3.00 เมตร  
ยาว 160.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไมํ
น๎อยกวํา 72.00 
ลูกบาศก์เมตร 
 
 
ชํวงที่ 2   ลงหินคลุก
กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 420.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไมํ
น๎อยกวํา 252.00 
ลูกบาศก์เมตร  
ชํวงที่ 3   ลงหินคลุก
กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 90.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไมํ
น๎อยกวํา 54.00 
ลูกบาศก์เมตร 

 300,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํน๎อย
กวํา ร๎อยละ 
80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๐๑ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

77 กํอสร๎างถนนดินยกระดับผิว
จราจรเสริมหินคลุก 
จากสายทางหลวงแผํนดิน 
2148 ไปทางทิศใต๎ – ที่
นานางช้ า 
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ชํวงที่ 1 กํอสร๎างถนนหิน
คลุก กว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 140.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ชํวงที่ 2 กํอสร๎างถนนดิน
เสรมิหินคลุก  
กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 250.00 เมตร  
สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ผิวจราจรลงหินคลุก 
กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 250.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

  340,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

78 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
สายถนนหลวง 2148 ไป
ทางทิศใต๎ – สามแยกหนอง
กก 
หมูํที ่4 บ๎านดํานนอก 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๐๒ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

79 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
สายถนนหลวงหมายเลข 
2148 – ละเลิงยายม ี
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,880.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไมํน๎อยกวํา 
7,520 ตารางเมตร 

4,136,000 4,136,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

กองชําง 

80 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
สายถนนหลวง 2148 ไป
ทางทิศเหนือ – สระละเลิง
ยายเมือง 
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 3.50 เมตร 
ยาว 600.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

    252,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๐๓ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

81 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายศาลาบนไปทางทิศใต๎ – 
หนองละมั่ง 
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 2,000.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

   480,000 480,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

82 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายถนนหลวง 2148 ไป
ทางทิศใต๎ – ละเลิงยายม ี
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,700.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

 480,000 336,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

83 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
สายถนนหลวง 2148 ไป
ทางทิศใต๎ – สามแยกหนอง
กก 
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,700.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

480,000 336,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๐๔ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

84 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
สายคลองทําโพธ์ิ – ฝายทํา
มํวง 
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 250.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

  412,500 
 

  ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

85 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายถนนหลวงสายดาํนขุน
ทด – หนองสรวง (2148) 
– ล าห๎วยนารํอง 
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือปริมาตรหินคลุกไมํ
น๎อยกวํา 300. ลูกบาศก์
เมตร 
 

   240,000  ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

86 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูํบ๎านโดยการ
ปูผิวลาดยางAC ทับหน๎า 
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 860.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 
ไมํมไีหลํทาง หรือพื้นที่
ด าเนินงานไมํน๎อยกวํา 
3,440 ตารางเมตร 
 

    500,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๐๕ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

87 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายหนองละมั่ง – ท านบ
พระ 
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 600.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือปริมาตรหินคลุกไมํ
น๎อยกวํา 360.00 
ลูกบาศก์เมตร 
 

   288,000  ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

88 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายไรํนางส าเนา – ไรํนาง
เกษร 
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 3.50 เมตร 
ยาว 90.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือ
พื้นที่ด าเนินงานไมํน๎อย
กวํา 47.25 ลูกบาศก์
เมตร 
 

  40,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

89 กํอสร๎างถนนหินคลุก  
สายจากนานายทอง ช านาญ
พุดซา – นานายจุล  
เดมขุนทด 
หมูํที่ 5 บ๎านมะขามน๎อย 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

กว๎าง ๓.๕๐ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 

340,000     ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๐๖ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

90 กํอสร๎างถนนหินคลุก  
สายนานายเจือ ดูํสันเทียะ –  
นานายทอง ช านาญพุดซา  
หมูํที่ 5 บ๎านมะขามน๎อย 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

กว๎าง ๔.00 เมตร  
ยาว ๖๐๐ เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไมํ
น๎อยกวํา 360.00 
ลูกบาศก์เมตร   

    292,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

91 กํอสร๎างถนนหินคลุก  
สายนานายยัง  ศรีผะกา – 
ไรํนางตืม่ เดือยขุนทด  
หมูํที่ 5 บ๎านมะขามน๎อย 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

กว๎าง ๓.00 เมตร  
ยาว ๒๐๐ เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไมํ
น๎อยกวํา 90.00 
ลูกบาศก์เมตร   

    73,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

92 ปรับปรุงถนนโดยเสริมหิน
คลุก 
สายไรํนายเจือ ดูํสันเทียะ – 
ไรํนายจุล เดมขุนทด 
หมูํที่ 5 บ๎านมะขามน๎อย 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,200.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไมํ
น๎อยกวํา 540.00 
ลูกบาศก์เมตร  

 432,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๐๗ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

93 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
จากสามแยกถนนลาดยาง 
สายบ๎านดาํนนอก – บ๎านวัง
ไปทางทิศเหนือถึงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํที่ 5 บ๎านมะขามน๎อย 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 670.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

  322,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวาํ 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

94 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายถนนลาดยางบ๎านดําน
นอก – บ๎านวัง ไปทางทิศใต๎ 
– ที่ดินนายบุญเลิศ  
ดุกขุนทด 
หมูํที่ 5 บ๎านมะขามน๎อย 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไมํ
น๎อยกวํา 45.00 
ลูกบาศก์เมตร  

   36,000  ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

95 กํอสร๎างถนนดินยกระดับ
เสรมิหินคลุก 
สายหนองไผํไปทางทิศ
ตะวันออก – ทางบ๎านพระ
ต าบลดํานใน 
หมูํที่ 5 บ๎านมะขามน๎อย 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนดินกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 550.00 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ลงหินคลุกถนน 
กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 550.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

495,000     ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๐๘ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

96 ปรับเกรดถนนพร๎อมบดอดั
แนํน 
หมูํที่ 5 บ๎านมะขามน๎อย 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 
3. เพื่อซํอมแซม
ปรับปรุงถนนให๎มีสภาพ
ที่ดีขึ้น 

ปรับเกรดถนนพร๎อมบด
อัดแนํน หมูํที่ 5 บ๎าน
มะขามน๎อย มีพื้นที่
ด าเนินการไมํน๎อยกวํา 
13,300 ตารางเมตร 
(ตามแบบและราย 
ละเอียดที่อบต.ดํานนอก
ก าหนด) 

200,000 200,000  300,000 300,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดียิ่งขึ้น 

กองชําง 

97 กํอสร๎างถนนดินยกระดับ
เสรมิหินคลุก 
สายสระนอกไปทางทิศ
ตะวันออก – บ๎านพระต าบล
ดํานใน 
หมูํที่ 5 บ๎านมะขามน๎อย 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนดินกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000.00 เมตร 
สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร 
ลงหินคลุก 
กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,000.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

  480,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๐๙ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

98 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายสามแยกนานายออน
ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ – สามแยกนา 
นายทอง 
หมูํที่ 5 บ๎านมะขามน๎อย 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 900.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

    432,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

99 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายนานายไหลไปทางทิศ
ใต๎ – ห๎วยดอนล ี
หมูํที่ 5 บ๎านมะขามน๎อย 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 2.50 เมตร 
ยาว 350.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

   105,000  ประชาชนมี
ความพงึ
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

 

100 วางทํอระบายน้ า 
จากบ๎านนายน๎อย  เจรญิ 
– นานางเรศ ดั้งขุนทด 
หมูํที่ 5 บ๎านมะขามน๎อย 

เพื่อแก๎ไขปัญหาการ
ระบายน้ าในพื้นที่ท่ีมี
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

ระยะทาง 200.00 เมตร 
วางทํอคสล.อัดแรง มอก.
ช้ันสาม Ø 0.60 เมตร 
(ตามแบบและ
รายละเอียดที่อบต.ดําน
นอกก าหนด) 

    125,400 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎การระบาย
น้ ามีความคลํองตัว
และลดปัญหาน้ า
ทํวมขังในพื้นที่ 

กองชําง 

 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๑๐ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

101 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายไรํนายครรชิต ดาวขุน
ทด ถึงนานายรํวม  
งดสูงเนิน 
หมูํที่ 5 บ๎านมะขามน๎อย 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 3.50 เมตร 
ยาว 800.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

   336,000  ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

102 วางทํอระบายน้ า 
ชํวงที่ 1 บ๎านนางสุนทร  
งามขุนทด – บ๎านนางส า 
ดอกขุนทด 
ชํวงที่ 2 บ๎านนายหมิว  
ดานขุนทด – บ๎านนางส า 
ดอกขุนทด 
หมูํที่ 5 บ๎านมะขามน๎อย 

เพื่อแก๎ไขปัญหาการ
ระบายน้ าในพื้นที่ท่ีมี
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

ชํวงที่ 1 ระยะทาง 
170.00 เมตร วางทํอ 
คสล.อดัแรง มอก.ช้ันสาม 
Ø 0.40 เมตร 
ชํวงที่ 2 ระยะทาง 
100.00 เมตร วางทํอ 
คสล.อดัแรง มอก.ช้ันสาม 
Ø 0.40 เมตร 

 108,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎การระบาย
น้ ามีความคลํองตัว
และลดปัญหาน้ า
ทํวมขังในพื้นที่ 

กองชําง 

103 วางทํอระบายน้ า 
จากสามแยกลานตากข๎าว 
– นานางสลิด พวง
สันเทียะ 
หมูํที่ 5 บ๎านมะขามน๎อย 

เพื่อแก๎ไขปัญหาการ
ระบายน้ าในพื้นที่ท่ีมี
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

ระยะทาง 100.00 เมตร 
วางทํอคสล.อัดแรง มอก.
ช้ันสาม Ø 0.30 เมตร 
(ตามแบบและ
รายละเอียดที่อบต.ดําน
นอกก าหนด) 

  80,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎การระบาย
น้ ามีความคลํองตัว
และลดปัญหาน้ า
ทํวมขังในพื้นที่ 

กองชําง 

 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๑๑ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

104 ปรับปรุงถนนโดยเสริมหิน
คลุก 
สายประปาหมูบํ๎านไปทาง
ทิศเหนือ – ทุํงดําน 
หมูํที่ 5 บ๎านมะขามน๎อย 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 3,370.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

480,000 480,000 329,000 329,000  ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

105 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายจากสามแยกสระ
ประปาประจ าหมูํบ๎านไป
ทางทิศตะวันตก – สาม
แยกถนนบ๎านน๎อย 
หมูํที่ 5 บ๎านมะขามน๎อย 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 2,330.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือปริมาตรหินคลุกไมํ
น๎อยกวํา 1,398.00 
ลูกบาศก์เมตร 
 

   500,000 500,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

106 
 

กํอสร๎างถนนดิน  
สายบ๎านนายอุทัย  
ดานขุนทด ไปถึงสามแยก 
บ๎านนายวินัย โสงขุนทด 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ  
 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

กว๎าง ๔.00 เมตร   
ยาว  ๙๐๐ เมตร  
สูงเฉลี่ย  ๐.๕๐  เมตร   

340,000     ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๑๒ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

107 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  
สายบ๎านนางเลา ดีขุนทด 
– บ๎านนายทวาย   
สระขุนทด 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ   

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

กว๎าง  ๒.๕๐ เมตร   
ยาว  ๕๐  เมตร   
หนา ๐.๑๐  เมตร   

 50,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปญัหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

108 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  
สายหน๎าโรงปุ๋ย – บ๎าน
นางจรัญ  เสยีมขุนทด  
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ   

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพือ่ความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

กว๎าง ๓.00 เมตร  
ยาว ๓๒๐ เมตร  
หนา ๐.๑๐ เมตร 

  384,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

109 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  
สายสระตะวันตก – หน๎า
บ๎านนายชูชาติ ดานขุนทด 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ   

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

กว๎าง  ๔  เมตร    
ยาว  ๓๐๐ เมตร     
หนา ๐.๑๐  เมต 

   480,000  ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๑๓ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

110 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  
จากบ๎านนางนิภาพร ค าใส 
– บ๎านนางเลี้ยง  
เพิกขุนทด  
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ   

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

กว๎าง  ๓.00 เมตร  
ยาว  ๒๕  เมตร  
หนา ๐.๑0 เมตร   

 30,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

111 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  
ซอยบ๎านนายสมมุํง  
เดาขุนทด  
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ   

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

กว๎าง  ๓.00  เมตร   
ยาว  ๑๐  เมตร   
หนา  ๐.๑๐  เมตร 

 15,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

112 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
สายบ๎านนางประณตี  
เดิงขุนทด – ศาลา
ประชาคม  
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ   
 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

กว๎าง  ๔.00  เมตร  
ยาว  ๔๐๐  เมตร     
หนา  ๐.๑๐ เมตร   

   320,000 320,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๑๔ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

113 กํอสร๎างถนนหินคลุก  
สายสระตะวันตก ถึงทุํง
ตลอดสาย  
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ   

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

กว๎าง  ๔.00  เมตร   
ยาว ๑,๖๕๐  เมตร   
หนา ๐.๑๕   เมตร   

  400,000 400,000  ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

114 กํอสร๎างถนนดิน  
สายหว๎า 
หมูํที่ 6 บ๎านหวับํอ 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

กํอสร๎างถนนดิน 
กว๎าง 5.00 เมตร  
ยาว 300.00 เมตร 
สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร 
 

135,000     ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

115 กํอสร๎างสะพานน้ าลอด 
ข๎างบํอประปาหมูํบ๎าน 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

เพื่อแก๎ไขปัญหาการ
ระบายน้ าในพื้นที่ท่ีมี
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

กว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 15.00 เมตร 
(ตามแบบและราย 
ละเอียดที่อบต.ดํานนอก
ก าหนด) 

 100,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎การระบาย
น้ ามีความคลํองตัว
และลดปัญหาน้ า
ทํวมขังในพื้นที่ 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๑๕ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

116 ปรับเกรดถนนพร๎อมบด
อัดแนํน 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 
3. เพื่อซํอมแซม
ปรับปรุงถนนให๎มีสภาพ
ที่ดีขึ้น 

ปรับเกรดถนนพร๎อมบด
อัดแนํน หมูํที่ 6 บ๎านหัว
บํอ มีพ้ืนท่ีด าเนินการไมํ
น๎อยกวํา 13,300 
ตารางเมตร (ตามแบบ
และรายละเอียดที่อบต.
ดํานนอกก าหนด) 

200,000 200,000 300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดียิ่งขึ้น 

กองชําง 

117 กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
สายโรงเรียนบา๎นละเลิง
พิมาน – หนองปลาซิว 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

1. เพื่อแกไ๎ขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 3,000.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไมํน๎อยกวํา 
12,000 ตารางเมตร 
 

6,600,000 6,600,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๑๖ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

118 กํอสร๎างถนนดินยกระดับ
ผิวจราจรเสริมหินคลุก 
จากนานายสายชลไปทาง
ทิศเหนือ – เขตต าบลสระ
จรเข ๎
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

- กํอสร๎างถนนดิน กว๎าง 
5.00 เมตร ยาว 
1,100.00 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร 
- กํอสร๎างถนนหินคลุก 
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
345.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

    609,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

119 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายโรงเรียนบา๎นละเลิง
พิมาน – หนองปลาซิว 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวติและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 3,000.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

  480,000 480,000 480,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

120 กํอสร๎างถนนดินยกระดับ
เสรมิหินคลุก 
สายนานางวน – นานาง 
วันเพ็ญ 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนดินกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 180.00 เมตร 
สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร 
ลงหินคลุก 
กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 180.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

 214,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๑๗ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

121 กํอสร๎างถนนดินยกระดับ
เสรมิหินคลุก 
สายหนองสะแกไปทางทิศ
ตะวันตก – บุํงหว๎า 
หมูํที่ 6 บา๎นหัวบํอ 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนดินกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร 
สูง 1.00 เมตร 
ลงหินคลุก  
กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 500.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร๎อมปรับเกลี่ยบดทับ
แนํน  
วางทํอ คสล.อัดแรง มอก. 
ช้ันสาม Ø 1.00 เมตร 
จ านวน 2 จุด 

 594,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

122 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
จากถนนลาดยาง สายบ๎าน
ละเลิงพิมาน – บ๎านกุด
มํวง ข๎างบ๎านนายชวน เดิง
ขุนทดไปทางทิศใต๎ – สาม
แยกหนองสะแก 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,400.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

500,000     ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๑๘ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

123 ปรับปรุงซํอมแซมถนน
ห๎วย 
จากสุดแนวเขตต าบลสระ
จระเข๎ – นารํอง 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 
3. เพื่อซํอมแซม
ปรับปรุงถนนให๎มีสภาพ
ที่ดีขึ้น 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,000.00 เมตร 

   480,000  ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดียิ่งขึ้น 

กองชําง 

124 วางทํอระบายน้ า PVC   
สายดอนอีโง๏ะ – สระ
ตะวันตก  
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

เพื่อแก๎ไขปัญหาการ
ระบายน้ าในพื้นที่ท่ีมี
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

วางทํอระบายน้ า PVC   
ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 
6 น้ิว ยาว 1,500 เมตร 
ช้ัน 8.5 

  592,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎การระบาย
น้ ามีความคลํองตัว
และลดปัญหาน้ า
ทํวมขังในพื้นที่ 

กองชําง 

125 กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล.แบบมีฝาปิด  
ชํวงที่ 1 มาบยาง – ดอน
อีโง๏ะ 
ชํวงที่ 2 มาบยาง – สระ
ตะวันตก 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

เพื่อแก๎ไขปัญหาการ
ระบายน้ าในพื้นที่ท่ีมี
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

ชํวงที่ 1 กว๎าง 0.35 ม. 
ยาว 350.00 เมตร 
ชํวงที่ 2 กว๎าง 0.35 ม. 
ยาว 1,190.00 เมตร 

  500,000 500,000 375,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎การระบาย
น้ ามีความคลํองตัว
และลดปัญหาน้ า
ทํวมขังในพื้นที่ 

กองชําง 

 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๑๙ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

126 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
สายหนองปลาซิวไปทาง
ทิศตะวันออก – หนองผัก
ไกล 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,120.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

 538,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

127 กํอสร๎างถนนดินยกระดับ
เสรมิหินคลุก 
สายบ๎านนายชวนไปทาง
ทิศเหนือ – นาส าโรง 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

1. เพือ่แก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนดินยกระดับ  
กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 200.00 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร 
ลงหินคลุก 
กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,850.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

492,000     ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

128 กํอสร๎างถนนดินยกระดับ
เสรมิหินคลุก 
สายนานายวัน – มาบยาง 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนดินกว๎าง 3.50 เมตร 
ยาว 1,200.00 เมตร 
สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร 
ลงหินคลุก 
กว๎าง 3.50 เมตร  
ยาว 1,200.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

500,000 500,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๒๐ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

129 กํอสร๎างถนนลาดยาง  
สายโรงเรียนบา๎นละเลิง
พิมาน – หนองปลาซิว 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 3,000.00 เมตร 
 

  1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

130 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
สายนานายวินัยไปทางทิศ
เหนือ – นานายสงัด 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 2,500.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

480,000 480,000 240,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

131 กํอสร๎างถนนดินยกระดับ
เสรมิหินคลุก 
สายสระตะวันตกไปทาง
ทิศเหนือ – นานายวินัย 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนดินกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ลงหินคลุก 
กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 300.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

   270,000  ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๒๑ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

132 กํอสร๎างถนนดินยกระดับ
เสรมิหินคลุก 
สายหนองสะแกไปทางทิศ
ตะวันตก – ไรํนางจาก 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนดินกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ลงหินคลุก 
กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 500.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

    270,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ตอ๎งการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

133 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
สายสระตะวันตก 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 120.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

173,000     ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

134 ปรับปรุงซํอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ๎านนายไกร – บ๎าน
นางทองพูน 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 2.50 เมตร 
ยาว 34.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

47,000     ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๒๒ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

135 กํอสร๎างถนนดินยกระดับ
เสรมิหินคลุก 
สายนานางเลี้ยง – นานาย
ป่ิน 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนดินกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 250.00 เมตร 
สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร 
ลงหินคลุก 
กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 250.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

 350,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

136 กํอสร๎างรางสํงน้ า 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

เพื่อแก๎ไขปัญหาการ
ระบายน้ าในพื้นที่ท่ีมี
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

ชํวงที่ 1 จากบล็อกคอน
เวิร์ค – สระตะวันตก 
ชํวงที่ 2 จากบล็อกคอน
เวิร์ค – ดอนอีโง๏ะ 

  460,000 460,000 460,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎การระบาย
น้ ามีความคลํองตัว
และลดปัญหาน้ า
ทํวมขังในพื้นที่ 

กองชําง 

137 กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล.แบบมีฝาปิด รอบ
หมูํบ๎าน 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

เพื่อแก๎ไขปัญหาการ
ระบายน้ าในพื้นที่ท่ีมี
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

กว๎าง 0.35 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร 

500,000 500,000 500,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎การระบาย
น้ ามีความคลํองตัว
และลดปัญหาน้ า
ทํวมขังในพื้นที่ 

กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๒๓ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

138 กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
สายบ๎านนางสมหมาย 
ดานขุนทด – บ๎านนางเชื้อ 
ดีขุนทด 
หมูํที่ 7 บ๎านดํานเหนือ 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวติและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 3.40 เมตร 
ยาว 25.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

50,000     ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

139 กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
สายบ๎านนายเทิดศักดิ์ 
เจริญ – บ๎านนางเชื้อ ดิษฐ
การ 
หมูํที่ 7 บ๎านดํานเหนือ 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

90,000     ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

140 กํอสร๎างถนนหินคลุก 
จากสามแยกไรํนายจรสั  
ดาขุนทด ไปทางทิศ
ตะวันออก – สามแยกทาง
สาธารณะบ๎านน๎อย 
หมูํที่ 7 บ๎านดํานเหนือ 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,950.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

 480,000 456,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๒๔ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

141 ปรับเกรดถนนพร๎อมบด
อัดแนํน 
หมูํที่ 7 บ๎านดํานเหนือ 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 
3. เพื่อซํอมแซม
ปรับปรุงถนนให๎มีสภาพ
ที่ดขีึ้น 

ปรับเกรดถนนพร๎อมบด
อัดแนํน หมูํที่ 7 บ๎าน
ดํานเหนือ มีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไมํน๎อยกวํา 
13,300 ตารางเมตร 
(ตามแบบและราย 
ละเอียดที่อบต.ดํานนอก
ก าหนด) 

200,000 200,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 
3. มีถนนท่ีมี
คุณภาพดียิ่งขึ้น 

กองชําง 

142 ปรับปรุงถนนโดยเสริมหิน
คลุก 
สายรพ.สต.ดํานนอกไป
ทางทิศเหนือ – บึงบ๎าน
พระหัวบึง 
หมูํที่ 7 บ๎านดํานเหนือ 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 
3. เพื่อซํอมแซม
ปรับปรุงถนนให๎มีสภาพ
ที่ดีขึ้น 

ถนนกว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 350.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

   126,000  ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 
3. มีถนนท่ีมี
คุณภาพดียิ่งขึ้น 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๒๕ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

143 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
สายจากที่พักสงฆบ์๎านพระ
หัวบึงไปทางทิศเหนือ 
หมูํที่ 7 บ๎านดํานเหนือ 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 
3. เพื่อซํอมแซม
ปรับปรุงถนนให๎มีสภาพ
ที่ดีขึ้น 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 3,000.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

  480,000 480,000 480,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 
3. มีถนนท่ีมี
คุณภาพดียิ่งขึ้น 

กองชําง 

144 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
สายสามแยกไรํนายอํอน  
ดุนขุนทด ไปทางทิศเหนือ 
– ถนนสาธารระ บ๎านน๎อย 
หมูํที่ 7 บ๎านดํานเหนือ 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 
3. เพื่อซํอมแซม
ปรับปรุงถนนให๎มีสภาพ
ที่ดีขึ้น 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,600.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

480,000 288,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 
3. มีถนนท่ีมี
คุณภาพดียิ่งขึ้น 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๒๖ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

145 กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
สายจากบ๎านนายชุมพร – 
บ๎านนายสรุชัย 
หมูํที่ 7 บ๎านดํานเหนือ 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 
 

ถนนกว๎าง 2.50 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

  41,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

146 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
สายเล๎าไกํ – หนองกระ
เต็ง 
หมูํที่ 7 บ๎านดํานเหนือ 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 
3. เพื่อซํอมแซม
ปรับปรุงถนนให๎มีสภาพ
ที่ดีขึ้น 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,550.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

   480,000 264,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 
3. มีถนนท่ีมี
คุณภาพดียิ่งขึ้น 

กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๒๗ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

147 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
สายสามแยกเล๎าไกํ –  
ปุาเจียบกลาง 
หมูํที่ 7 บ๎านดํานเหนือ 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 
3. เพื่อซํอมแซม
ปรับปรุงถนนให๎มีสภาพ
ที่ดีขึ้น 

ถนนกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,100.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

  528,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 
3. มีถนนท่ีมี
คุณภาพดียิ่งขึ้น 

กองชําง 

148 ปรับปรุงซํอมแซมอาคาร 
องค์การบริหารสํวนต าบล
ดํานนอก 

เพื่อปรับปรุงซํอมแซม
อาคาร องค์การบริหาร
สํวนต าบลดํานนอก มี
อาคารสถานท่ีเหมาะสม
สวยงาม และเอื้อตํอการ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมตํางๆ 

ปรับปรุงซํอมแซมอาคาร 
องค์การบริหารสํวนต าบล
ดํานนอก (ตามแบบและ
รายละเอียดที่อบต.ดําน
นอกก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พนักงานไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 95 
ได๎รับ
ประโยชน์
จาก
โครงการ 

ท าให๎องค์การ
บริหารสํวนต าบล
ดํานนอกมีอาคารที่
มีความเหมาะสม 
สวยงาม เอื้อตํอ
การสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมตํางๆ 
และปลอดภัย 

กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๒๘ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

149 กํอสร๎างศาลาประชาคม  
หมูํที่ 5 บ๎านมะขามน๎อย 

เพื่อกํอสร๎างศาลา
ประชาคม ใช๎ในการ
จัดการประชุม กิจกรรม
ตํางๆ ของหมูํบ๎าน  

กํอสร๎างศาลาประชาคม
บ๎านมะขามน๎อย 
 (ตามแบบและ
รายละเอียดที่องค์การ
บริหารสํวนต าบลดําน
นอกก าหนด 

300,000     ประชาชน
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 95 
ได๎รับ
ประโยชน์
จาก
โครงการ 

ท าให๎มีสถานท่ีใน
การจัดการประชุม 
กิจกรรมตํางๆ ของ
หมูํบ๎าน ปลอดภัย 
สามารถใช๎งานได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชําง 
 

150 ปรับปรุงตํอเติม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
ละเลิงพิมาน หมูํที่ 1 
 

1. เพื่อปรับปรุงตํอเตมิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎อยูํ
ในสภาพด ี
2. เพื่อให๎มีสถานที่
เพียงพอตํอการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
3. เพื่อให๎เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ปรับปรุงตํอเติม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
ละเลิงพิมาน หมูํที่ 1 
(ตามแบบท่ีองค์การ
บริหารสํวนต าบลดําน
นอกก าหนด) 
 

100,000 100,000 100,000  100,000
00 

เด็กศูนย์ฯ
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 95 
ได๎รับ
ประโยชน์
จาก
โครงการ 

ท าให๎ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสถานท่ี
เพียงพอตํอการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 
และเป็นไปตาม
มาตรฐาน 
 
 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๒๙ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

151 ปรับปรุงตํอเติม 
ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
ดํานนอก หมูํที่ 4 
 

1. เพื่อปรับปรุงตํอเตมิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎อยูํ
ในสภาพด ี
2. เพื่อให๎มีสถานที่
เพียงพอตํอการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
3. เพื่อให๎เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ปรับปรุงตํอเติม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านดํานนอก หมูํที่ 4 
(ตามแบบท่ีองค์การ
บริหารสํวนต าบลดําน
นอกก าหนด) 
 

100,000 100,000 100,000  100,0000
0 

เด็กศูนย์ฯ
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 95 
ได๎รับ
ประโยชน์
จาก
โครงการ 

ท าให๎ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสถานท่ี
เพียงพอตํอการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
และเป็นไปตาม
มาตรฐาน 
 
 

กองชําง 

รวม 246 โครงการ - - 41,557,000 43,028,000 28,565,500 27,885,000 26,673,400 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๓๐ 
 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   
 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวทางพระราชด าริ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       1.3  แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ขุดขยายบึงละเลิง 
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพือ่พัฒนาแหลํงน้ า
ให๎สามารถกักเก็บน้ า
ไว๎ใช๎ในฤดูแล๎ง 
2. เพื่อมีน้ าในการ
อุปโภค บริโภคอยําง
เพียงพอ 

กว๎างเฉลี่ย 15.00 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร  
ลึก 5.00 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไมํน๎อยกวํา 
3,750 ลบ.ม. 
 

150,000     ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และ
การเกษตร 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

2 กํอสร๎างฝายน้ าล๎น 
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อพัฒนาแหลํงน้ า
ให๎สามารถกักเก็บน้ า
ไว๎ใช๎ในฤดูแล๎ง 
2. เพื่อมีน้ าในการ
อุปโภค บริโภคอยําง
เพียงพอ 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎น 
(วังหินปูน) (ตามแบบและ
รายละเอียดที่องค์การ
บริหารสํวนต าบลดําน
นอกก าหนด) 
 

    950,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และ
การเกษตร 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๓๑ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ซํอมคันคูห๎วยนารํอง – 
ต าบลสระจรเข ๎
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อพัฒนาแหลํงน้ า
ให๎สามารถกักเก็บน้ าไว๎
ใช๎ในฤดูแล๎ง 
2. เพื่อมีน้ าในการ
อุปโภค บริโภคอยําง
เพียงพอ 

กว๎าง 10.00 เมตร 
ยาว 1,500.00 เมตร 
สูง 0.50 เมตร 
 

  300,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และ
การเกษตร 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

4 ขุดลอกบึงละเลิง พร๎อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 

1. เพื่อพัฒนาแหลํงน้ า
ให๎สามารถกักเก็บน้ าไว๎
ใช๎ในฤดูแล๎ง 
2. เพื่อมีน้ าในการ
อุปโภค บริโภคอยําง
เพียงพอ 

พื้นที่ 2 ไร ํ
ลึก 3.00 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไมํน๎อยกวํา 
9,600 ลบ.ม. 
 

   500,000  ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และ
การเกษตร 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

5 ขุดลอกบึงใหญ ํ(ด๎านข๎าง) 
หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบึง 

1. เพื่อพัฒนาแหลํงน้ า
ให๎สามารถกักเก็บน้ าไว๎
ใช๎ในฤดูแล๎ง 
2. เพื่อมีน้ าในการ
อุปโภค บริโภคอยําง
เพียงพอ 

พื้นที่ 3 ไร ํ
ลึก 3.00 เมตร 
 

576,000     ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และ
การเกษตร 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๓๒ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ขุดเหมืองสํงน้ า 
ชํวงที่ 1 จากสามแยกถนน
สาธารณะบ๎านพระหัวบึง ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ชํวงที่ 2 จากสามแยกถนน
สาธารณะบ๎านพระหัวบึง ไป
ทางทิศเหนือ  
หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบึง 

1. เพื่อพัฒนาแหลํงน้ า
ให๎สามารถกักเก็บน้ าไว๎
ใช๎ในฤดูแล๎ง 
2. เพื่อมีน้ าในการ
อุปโภค บริโภคอยําง
เพียงพอ 

ชํวงที่ 1 
กว๎างเฉลี่ย 2.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 1.50 เมตร 
ชํวงที่ 2 
กว๎างเฉลี่ย 2.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 1.50 เมตร 

66,000     ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และ
การเกษตร 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

7 ขุดเหมืองสํงน้ า 
จากปากโกรกทุํงส าโรง – 
สระประปา 
หมูํที่ 3 บ๎านน๎อย 

1. เพื่อพัฒนาแหลํงน้ า
ให๎สามารถกักเก็บน้ าไว๎
ใช๎ในฤดูแล๎ง 
2. เพื่อมีน้ าในการ
อุปโภค บริโภคอยําง
เพียงพอ 

กว๎าง 2.50 เมตร 
ยาว 3,100.00 เมตร  
ลึกเฉลีย่ 1.50 เมตร 
หรือปริมาตรดินขุดไมํ
น๎อยกวํา 11,625.50 
ลูกบาศก์เมตร 

 465,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และ
การเกษตร 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

8 กํอสร๎างฝายน้ าล๎น 
หมูํที่ 3 บ๎านน๎อย 

1. เพื่อพัฒนาแหลํงน้ า
ให๎สามารถกักเก็บน้ าไว๎
ใช๎ในฤดูแล๎ง 
2. เพื่อมีน้ าในการ
อุปโภค บริโภคอยําง
เพียงพอ 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎น 
คลองหลง 
(ตามแบบและ
รายละเอียดที่องค์การ
บริหารสํวนต าบลดําน
นอกก าหนด) 

  950,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และ
การเกษตร 
อยํางเพยีงพอ 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๓๓ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 ขุดลอกคลองวังนางด า – 
โค๎งสมอ 
หมูํที่ 3 บ๎านน๎อย 

1. เพื่อพัฒนาแหลํงน้ า
ให๎สามารถกักเก็บน้ าไว๎
ใช๎ในฤดูแล๎ง 
2. เพื่อมีน้ าในการ
อุปโภค บริโภคอยําง
เพียงพอ 

กว๎าง 40.00 เมตร 
ยาว 1,500.00 เมตร  
ลึก 2.00 เมตร 
 

   2,400,000 2,400,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และ
การเกษตร 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

10 ขุดลอกคลองละเลิงตาขวัญ 
หมูํที่ 3 บ๎านน๎อย 

1. เพื่อพัฒนาแหลํงน้ า
ให๎สามารถกักเก็บน้ าไว๎
ใช๎ในฤดูแล๎ง 
2. เพื่อมีน้ าในการ
อุปโภค บริโภคอยําง
เพียงพอ 

กว๎าง 12.00 เมตร 
ยาว 2,000.00 เมตร  
ลึก 2.00 เมตร 
 

500,000 500,000 920,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และ
การเกษตร 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

11 ขุดลอกสระเก็บน้ าสาธารณะ 
(สระประปา) 
หมูํที่ 3 บ๎านน๎อย 

1. เพื่อพัฒนาแหลํงน้ า
ให๎สามารถกักเก็บน้ าไว๎
ใช๎ในฤดูแล๎ง 
2. เพื่อมีน้ าในการ
อุปโภค บริโภคอยําง
เพียงพอ 

ความกว๎าง 110 เมตร 
ความยาว 170 เมตร  
ลึกเฉลีย่ 1.00 เมตร
ปริมาตรดินขุดไมํน๎อยกวํา 
18,700 ลบ.ม. 

   524,000  ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และ
การเกษตร 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๓๔ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 ขุดลอกสระเก็บน้ าทําโพธิ ์
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 

1. เพือ่พัฒนาแหลํงน้ า
ให๎สามารถกักเก็บน้ าไว๎
ใช๎ในฤดูแล๎ง 
2. เพื่อมีน้ าในการ
อุปโภค บริโภคอยําง
เพียงพอ 

ขุดลอกสระเก็บน้ าทําโพธิ ์
กว๎างเฉลี่ย 87.00 เมตร 
ยาวเฉลี่ย 95.00 เมตร  
ลึกเดมิเฉลีย่ 2.50 เมตร 
ต๎องการขุดลอก ลึกเฉลีย่ 
1.50 เมตร ลึกรวม 
4.00 เมตร หรือปริมาตร
ดินขุดไมํน๎อยกวํา 9,102 
ลูกบาศก์เมตร 

 364,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และ
การเกษตร 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

13 ขุดลอกสระทํามํวง  
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 

1. เพื่อพัฒนาแหลํงน้ า
ให๎สามารถกักเก็บน้ าไว๎
ใช๎ในฤดูแล๎ง 
2. เพื่อมีน้ าในการ
อุปโภค บริโภคอยําง
เพียงพอ 

พื้นที่ 14 ไร ํ
ลึก 3.00 เมตร 
 

  700,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และ
การเกษตร 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

14 ขุดลอกเหมืองสํงน้ า 
จากทางหลวงแผํนดิน สาย
หนองสรวง – ดํานขุนทด ไป
ทางทิศตะวันตก  
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 

1. เพื่อพัฒนาแหลํงน้ า
ให๎สามารถกักเก็บน้ าไว๎
ใช๎ในฤดูแล๎ง 
2. เพื่อมีน้ าในการ
อุปโภค บริโภคอยําง
เพียงพอ 

กว๎างเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ยาว 340.00 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 1.50 เมตร 
 

 67,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และ
การเกษตร 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๓๕ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 ขุดลอกห๎วยทําโพธ์ิ  
จากฝายทํามํวง – แยกเล๎า
เป็ด 
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 

1. เพื่อพัฒนาแหลํงน้ า
ให๎สามารถกักเก็บน้ าไว๎
ใช๎ในฤดูแล๎ง 
2. เพื่อมีน้ าในการ
อุปโภค บริโภคอยําง
เพียงพอ 

กว๎าง 8.00 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร  
ลึก 2.00 เมตร 
 

128,000     ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และ
การเกษตร 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

16 ถมโกรกโตน และเสริมฝั่งคัน
คูให๎ใหญํและสูงขึ้น  
ละเลิงยายเมือง (นานาง 
หลัน) 
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 

1. เพื่อพัฒนาแหลํงน้ า
ให๎สามารถกักเก็บน้ าไว๎
ใช๎ในฤดูแล๎ง 
2. เพื่อมีน้ าในการ
อุปโภค บริโภคอยําง
เพียงพอ 

กว๎าง 18.00 เมตร 
ยาว 85.00 เมตร  
ลึก 5.00 เมตร 
 

306,000     ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และ
การเกษตร 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

17 ขุดลอกคูคลองทําน้ า – ทํา
วังโพลง 
หมูํที่ 5 บ๎านมะขามน๎อย 

1. เพื่อพัฒนาแหลํงน้ า
ให๎สามารถกักเก็บน้ าไว๎
ใช๎ในฤดูแล๎ง 
2. เพื่อมีน้ าในการ
อุปโภค บริโภคอยําง
เพียงพอ 

ความยาว 700 เมตร 
กว๎าง 15 เมตร  
ลึก 1.5 เมตร 
 

  630,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และ
การเกษตร 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

18 ขุดสระน้ า (สระนอกเดมิ) 
หมูํที่ 5 บ๎านมะขามน๎อย 

1. เพื่อพัฒนาแหลํงน้ า
ให๎สามารถกักเก็บน้ าไว๎
ใช๎ในฤดูแล๎ง 
2. เพื่อมีน้ าในการ
อุปโภค บริโภคอยําง
เพียงพอ 

พื้นที่ 8 ไรํ ลึก 3.00 
เมตร ปริมาตรดินขดุไมํ
น๎อยกวํา 38,400 
ลูกบาศก์เมตร 
 
 

  500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และ
การเกษตร 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๓๖ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 กํอสร๎างฝายชลอน้ า 
หมูํที่ 5 บ๎านมะขามน๎อย 

1. เพื่อพัฒนาแหลํงน้ า
ให๎สามารถกักเก็บน้ าไว๎
ใช๎ในฤดูแล๎ง 
2. เพื่อมีน้ าในการ
อุปโภค บริโภคอยําง
เพียงพอ 

กํอสร๎างฝายชลอน้ า 
นานายแสวง – ทางลง
หนองกก (ตามแบบและ
รายละเอียดที่องค์การ
บริหารสํวนต าบลดําน
นอกก าหนด) 

 950,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และ
การเกษตร 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

20 กํอสร๎างฝายน้ าล๎น 
หมูํที่ 5 บ๎านมะขามน๎อย 

1. เพื่อพัฒนาแหลํงน้ า
ให๎สามารถกักเก็บน้ าไว๎
ใช๎ในฤดูแล๎ง 
2. เพื่อมีน้ าในการ
อุปโภค บริโภคอยําง
เพียงพอ 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎น 
นานายเชิด 
(ตามแบบและ
รายละเอียดที่องค์การ
บริหารสํวนต าบลดําน
นอกก าหนด) 

950,000     ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และ
การเกษตร 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

21 ขุดลอกล าห๎วยท๎ายเหมือง  
หมูํที่ 5 บ๎านมะขามน๎อย 
ต าบลดํานนอก เช่ือมบ๎าน
พระ หมูํที่ 3 ต าบลดาํนใน 
อ าเภอดํานขุนทด จังหวัด
นครราชสมีา 

1. เพื่อพัฒนาแหลํงน้ า
ให๎สามารถกักเก็บน้ าไว๎
ใช๎ในฤดูแล๎ง 
2. เพื่อมีน้ าในการ
อุปโภค บริโภคอยําง
เพียงพอ 

กว๎าง 15.00 เมตร 
ยาว 2,000.00 เมตร  
ลึก 2.00 เมตร 
 
 

 1,200,000 1,200,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และ
การเกษตร 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

22 ขุดลอกคลองคลองโพธิ์ 
หมูํที่ 5 บ๎านมะขามน๎อย  

1. เพื่อพัฒนาแหลํงน้ า
ให๎สามารถกักเก็บน้ าไว๎
ใช๎ในฤดูแล๎ง 
2. เพื่อมีน้ าในการ
อุปโภค บริโภคอยําง
เพียงพอ 

กว๎าง 15.00 เมตร 
ยาว 600.00 เมตร  
ลึก 2.00 เมตร 
 
 

720,000     ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และ
การเกษตร 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๓๗ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
23 

ขุดลอกเหมืองน้ า 
จากบํอขยะ – สระประปา 
หมูํที่ 5 บ๎านมะขามน๎อย 

1. เพื่อพัฒนาแหลํงน้ า
ให๎สามารถกักเก็บน้ าไว๎
ใช๎ในฤดูแล๎ง 
2. เพื่อมีน้ าในการ
อุปโภค บริโภคอยําง
เพียงพอ 

กว๎าง 2.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร  
ลึก 1.50 เมตร 
 
 

   60,000  ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และ
การเกษตร 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

24 ขุดลอกสระประปา 
หมูํที่ 5 บ๎านมะขามน๎อย 

1. เพื่อพัฒนาแหลํงน้ า
ให๎สามารถกักเก็บน้ าไว๎
ใช๎ในฤดูแล๎ง 
2. เพื่อมีน้ าในการ
อุปโภค บริโภคอยําง
เพียงพอ 

พื้นที่ 3 ไร ํ
ลึก 2.00 เมตร 
 
 

 384,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และ
การเกษตร 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

25 ปรับปรุงเสริมคันฝายน้ าล๎น
วังน้ าแดง พร๎อมกํอสร๎าง
สะพานข๎ามฝาย 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

1. เพื่อพัฒนาแหลํงน้ า
ให๎สามารถกักเก็บน้ าไว๎
ใช๎ในฤดูแล๎ง 
2. เพื่อมีน้ าในการ
อุปโภค บริโภคอยําง
เพียงพอ 

กว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร  
พร๎อมกํอสร๎างสะพาน
ข๎ามฝาย 
 
 

   100,000  ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และ
การเกษตร 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

26 ขุดลอกเหมืองน้ า 
จากมาบยางไปทางทิศ
ตะวันออก – ดอนอีโง๏ะ 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

1. เพื่อพัฒนาแหลํงน้ า
ให๎สามารถกักเก็บน้ าไว๎
ใช๎ในฤดูแล๎ง 
2. เพื่อมีน้ าในการ
อุปโภค บริโภคอยําง
เพียงพอ 

กว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 350.00 เมตร  
ลึก 2.00 เมตร 
 
 

84,000     ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่อการอปุโภค
บริโภค และ
การเกษตร 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๓๘ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 ขุดลอกเหมืองสํงน้ า 
จากสระตะวันตกไปทางทิศ
ใต๎ – มาบยาง 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

1. เพื่อพัฒนาแหลํงน้ า
ให๎สามารถกักเก็บน้ าไว๎
ใช๎ในฤดูแล๎ง 
2. เพื่อมีน้ าในการ
อุปโภค บริโภคอยําง
เพียงพอ 

กว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,890.00 เมตร  
ลึก 2.00 เมตร 
 
 

  453,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่อการ
อุปโภคบรโิภค 
และการเกษตร 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

28 ขุดลอกเหมืองน้ า 
จากนานายสิทธิไ์ปทางทิศ
เหนือ – สระตะวันตก 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

1. เพื่อพัฒนาแหลํงน้ า
ให๎สามารถกักเก็บน้ าไว๎
ใช๎ในฤดูแล๎ง 
2. เพื่อมีน้ าในการ
อุปโภค บริโภคอยําง
เพียงพอ 

กว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 800.00 เมตร  
ลึก 2.00 เมตร 
 
 

 192,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่อการ
อุปโภคบรโิภค 
และการเกษตร 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

รวม 36 โครงการ - - 3,480,000 4,122,000 5,653,000 5,084,000 4,850,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๓๙ 
 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชวิีต 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
       2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 พัฒนาและสํงเสรมิกลุมํ
อาชีพต าบลดํานนอก 

1. เพื่อให๎กลุํมสตรี
กลุํมแมํบ๎าน มีอาชีพ
เสรมิเพื่อชํวยเหลือ
ครอบครัว 
2. เพื่อสนับสนุน
ชุมชนให๎เข๎มแข็งมีการ
รวม 
กลุํม ใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน์ 
3. เพื่อลดการอพยพ
แรงงานจากท๎องถิ่น 
4. เพื่อลดรายจาํย 
เพิ่มรายได๎กับกลุํม
อาชีพท่ีเข๎ารํวม
โครงการ 

สมาชิกกลุํมอาชีพตํางๆ 
กลุํมสตรีแมํบ๎านภายใน
เขตพื้นท่ีองค์การบริหาร
สํวนต าบลดํานนอก 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน
ได๎รับความ 
รู๎จากการ
ฝึกอบรม 
ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1. กลุํมสตรีกลุมํ
แมํบ๎าน ไดม๎ีอาชีพ
เสรมิเพื่อชํวยเหลือ
ครอบครัว 
2. ไดส๎นับสนุน
ชุมชนให๎เข๎มแข็งมี
การรวมกลุํม ใช๎
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน ์
3. ลดการอพยพ
แรงงานจาก
ท๎องถิ่น 
 

ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๔๐ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 พัฒนาและสํงเสรมิกลุมํ
อาชีพต าบลดํานนอก (ตํอ) 

5. เพื่อเป็นการด าเนิน 
งานตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

       4. ผู๎เข๎าอบรมที่
เข๎ารํวมโครงการ 
ได๎ลดรายจําย เพิม่
รายได ๎
5. ไดด๎ าเนินงาน 
ตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6. ไดเ๎สริมสร๎าง
ความเข๎าใจท่ีดี
ระหวํางองค์การ
บริหารสํวนต าบล
กับชุมชนใน
ท๎องถิ่น 

 

รวม 5 โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๔๑ 
 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
       2.2  แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 รณรงค์และสํงเสริมการใช๎
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและลด
การใช๎สารเคม ี

1. เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎ความเข๎าใจใน
การผลิตและการใช๎
สารอินทรีย์อยํางมี
ประสิทธิภาพในการ
ลดการใช๎ปุ๋ยเคม ี
2. เพื่อให๎ประชาชนมี
ความเข๎มแข็ง สามารถ
พึ่งพาตนเองได๎ในการ
พัฒนาการเกษตรแบบ
ยั่งยืน 
3. เพื่อพัฒนาเป็นกลุมํ
เกษตรอินทรีย์ใน
อนาคต 

การบรรยายวิธีการใช๎
สารอินทรีย์ทดแทน
สารเคมีทางการเกษตร 
การฝึกปฏิบัติในพื้นที่ 
อบรมถํายทอดความรู๎การ
ใช๎ปุ๋ยเคมีให๎เหมาะสม
ตามชนิดของดินและพืช
ในแตํละพื้นที ่

20,000     ประชาชน
ได๎รับความ 
รู๎จากการ
ฝึกอบรม 
ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1. การใช๎สารเคมี
ทางการเกษตร
ลดลง ลดรายจําย 
เพิ่มรายได ๎
2. ผลผลิตมคีวาม
ปลอดภัยตํอ
ผู๎บริโภค รสชาตดี
มีคุณภาพ 
3. ประชาชนมี
สุขอนามัยดีขึ้น 
4. ฟ้ืนฟูดินให๎ดีขึ้น 
มีความยั่งยืนทาง
การเกษตร และ
รักษาสิ่งแวดล๎อม 

ส านักปลดั  
อบต.ดําน

นอก 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๔๒ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 สํงเสริมกิจกรรมการแปรรูป
สนิค๎าทางการเกษตร 

1. เพื่อให๎สินค๎าเกษตร
แปรรูปได๎รับการพัฒนา
รูปแบบ คุณภาพ และ
บรรจภุัณฑ์ใหม๎ี
เอกลักษณ์และตรงกับ
ความต๎องการของ
ผู๎บริโภค 
2. เพื่อให๎ผู๎บริโภคมี
ความมั่นใจในคุณภาพ
ของสินค๎าเกษตรแปรรูป
ที่ผลิตโดยกลุํมแมบํ๎าน 

สมาชิกกลุํมอาชีพตํางๆ 
กลุํมสตรีแมํบ๎านภายใน
เขตพื้นท่ีองค์การบริหาร
สํวนต าบลดํานนอก 

 20,000    ประชาชน
ได๎รับความ 
รู๎จากการ
ฝึกอบรม 
ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

ท าให๎บรรจุภณัฑ์  
ผลิตภณัฑ์ของฝาก
ได๎รับการพัฒนาให๎
สวยงาม ถูกต๎อง
เหมาะสมและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
และผลิตสินค๎าท่ี
เป็นเอกลักษณ์
ชุมชน 

ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

3 สํงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 1. เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความรูค๎วามเข๎าใจ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การ
แลกเปลีย่นเรยีนรู๎
รํวมกันของคนในชุมชน 
2. เพื่อสํงเสริมการ
พัฒนาการผลิต การแปร
รูป และพัฒนา
ผลิตภณัฑ ์
 

สมาชิกกลุํมอาชีพตํางๆ 
กลุํมสตรีแมํบ๎าน 
ประชาชนภายในเขต
พื้นที่องค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานนอก 

  20,000   ประชาชน
ได๎รับความ 
รู๎จากการ
ฝึกอบรม 
ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1. ประชาชนได๎รับ
ความรู๎ความเข๎าใจ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร๎ํวมกันของ
คนในชุมชนและ
สามารถน าไป
ปฏิบัติได๎จริง 
2. สมาชิกได๎
เสรมิสร๎างความรู๎
การน าเทคโนโลยี
มาพัฒนาการผลิต 

ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๔๓ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 สํงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
(ตํอ) 

3. เพื่อสํงเสริมการ
พัฒนาเป็นกลุํม
เศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชนต๎นแบบและสร๎าง
เครือขํายในชุมชนตํอไป 
4. เพื่อเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็ง 

       การแปรรปูและ
บรรจภุัณฑ์ใหไ๎ดร๎ับ
มาตรฐาน 
3. สํงเสริมและ
พัฒนาจนได๎กลุํม
สํงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน
ต๎นแบบ เพื่อให๎
เป็นแบบขยายผล
องค์ความรู๎เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง
สูํชุมชนใกล๎เคียง 
และสร๎างเครือขําย
ตํอไป 

 

4 อบรมให๎ความรู๎เพื่อเพิ่มพูน
ผลผลติทางการเกษตร 

1. เพื่อให๎เกษตรกรได๎
ฝึกอบรมเรียนรู๎ ฝึกวิธี
คิดการพัฒนาตนเอง
และสามารถปรับตัวอยูํ
รํวมบริบทสังคม 
เศรษฐกิจ ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมท่ีเปลี่ยน 
แปลงในอนาคตได๎อยําง 
ยั่งยืน อีกทั้งเป็นการ  

สมาชิกกลุํมอาชีพตํางๆ 
กลุํมสตรีแมํบ๎าน 
ประชาชนภายในเขต
พื้นที่องค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานนอก 

   20,000  ประชาชน
ได๎รับความ 
รู๎จากการ
ฝึกอบรม 
ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1. เกษตรกรได๎รับ
ความรู๎ที่สามารถ
น าไปใช๎ประโยชน์
เพื่อพัฒนาตนเอง
และอาชีพ 
 

ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๔๔ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 อบรมให๎ความรู๎เพื่อเพิ่มพูน
ผลผลติทางการเกษตร (ตํอ) 

วางรากฐานการพัฒนา 
การเกษตรในระยะยาว 
2. เพื่อสร๎างเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในชุมชนและ
สร๎างความเข๎มแข็ง
เครือขํายเกษตรกรทีร่ับ
การฝึกอบรม 

 
 

       2. เกษตรกร
สามารถด ารงชีพ
ในชํวงวิกฤตภัย
แล๎งและชํวงปัญหา
ราคาสินค๎าเกษตร
ตกต่ า 
 

 

รวม 4 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๔๕ 
 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
       3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปูองกันและลดอุบตัิเหตุชํวง
เทศกาลปีใหม ํ

๑. เพื่อตั้งจุดบริการ
แกํผู๎ขับข่ียานพาหนะ
บนท๎องถนนสายดําน
ขุนทด - หนองสรวง 
๒. เพื่อชํวยลด
อุบัติเหตดุ๎าน
การจราจรของ
ประชาชนผู๎เดินทาง
บนท๎องถนน 
๓. เพื่อให๎บริการแนะ 
น าเส๎นทาง จุดพักรถ  
พักรํางกายของผู๎ขับข่ี
ยานพาหนะบนท๎อง 
ถนน 
 

๑. ชํวยปูองกันและลด
อุบัติเหตผุู๎ขับข่ียาน 
พาหนะบนท๎องถนน  
สายดํานขุนทด - หนอง
สรวง    
๒. ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ต าบลดํานนอกไดร๎ับ
บริการ การอ านวยความ
สะดวกในการเดินทาง 
และปฐมพยาบาล
เบื้องต๎น กํอนท่ีจะน าสํง
โรงพยาบาลตํอไป 
๓. ประชาชนกลุํม 
เปูาหมายในเขตพื้นท่ี
ต าบลดํานนอก  จ านวน 
๔,๒๒๓ คน  

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 อัตรา 
การเกิด
อุบัติเหตุใน
พื้นที่ลดลง 

๑.  ประชาชนท่ี
สัญจรไปมาได๎รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางชํวง
เทศกาลปีใหม ํ
๒.  จ านวน
อุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปี
ใหม ํมีจ านวนลด
น๎อยลง 
๓.  ลดการสญูเสีย
ด๎านชีวิต และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 

ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๔๖ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 ปูองกันและลดอุบตัิเหตุชํวง
เทศกาลสงกรานต ์

๑. เพื่อตั้งจุดบริการ
แก่ผู้ขับข่ียานพาหนะ
บนท้องถนนสายด่าน
ขุนทด - หนองสรวง 
๒. เพื่อช่วยลด
อุบัติเหตดุ้าน
การจราจรของ
ประชาชนผู้เดินทาง
บนท้องถนน 
๓. เพื่อให้บริการแนะ 
น าเส้นทาง จุดพักรถ  
พักร่างกายของผู้ขับข่ี
ยานพาหนะบนท้อง 
ถนน 
 

๑. ช่วยป้องกันและลด
อุบัติเหตผุู้ขับข่ียาน 
พาหนะบนท้องถนน  
สายด่านขุนทด - หนอง
สรวง    
๒. ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ต าบลด่านนอกไดร้ับ
บริการ การอ านวยความ
สะดวกในการเดินทาง      
และปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ก่อนท่ีจะน าส่ง
โรงพยาบาลต่อไป 
๓. ประชาชนกลุ่ม 
เป้าหมายในเขตพื้นท่ี
ต าบลด่านนอก  จ านวน 
๔,๒๒๓ คน  

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 อัตรา 
การเกิด
อุบัติเหตุใน
พื้นที่ลดลง 

๑.  ประชาชนท่ี
สัญจรไปมาได๎รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางชํวง
เทศกาลสงกรานต ์
๒.  จ านวน
อุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาล
สงกรานต์ มี
จ านวนลดน๎อยลง 
๓.  ลดการสญูเสีย
ด๎านชีวิต และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 

ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๔๗ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 
หลักสตูรจดัตั้ง  

๑. ส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชน/
หมู่บ้าน เข้ามามีส่วน
ร่วมเป็นแกนน าและ
ก าลังหลักในการ
บริหารจดัการสาธารณ
ภัยในพื้นที่ได ้
๒. เพื่อเพ่ิมจ านวน
สมาชิก อปพร.ให้มี
เครือข่ายการปฏิบัต ิ
งานท่ีครอบคลุมใน
พื้นที ่
๓. เพื่อให้สมาชิก อป
พร.มีความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ
ความสามารถในเรื่อง
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
ประเภทต่าง ๆ พร้อม
น าความรู้ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัได้อย่าง
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการได ้

 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี  
(อปพร.)  
จ านวน  ๒๐  คน 
- เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์
จ านวน  ๑  คน 

 
 

150,000     ร๎อยละของ
สมาชิก อป
พร. ในพ้ืนท่ี
มีสมรรถนะ
เพิ่มขึ้น 
 

๑.  สมาชกิ อปพร. 
ที่ผ่านการฝึกอบรม
มีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการสา
ธารณภัยในพื้นที่ มี
ความรู้ ความ 
สามารถและเข้าใจ
ในบทบาทหน้าท่ี
ภารกิจงาน อปพร. 
ยิ่งข้ึน 
๒.  มีสมาชิก  
อปพร. ท่ีพร้อม
ปฏิบัติหน้าท่ีงาน
คลอบคลมุทุก
หมู่บ้าน/ชุมชน 
๓. สมาชิก อปพร. 
ที่ผ่านการฝึกอบรม
มีความรู้ ความ
เข้าใจในบทบาท
หน้าท่ี และการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยได้อย่างถูกต้อง 

ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๔๘ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 
หลักสตูรจดัตั้ง (ตํอ) 

๔. เพื่อเป็นการ
เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งมีศักยภาพ
ของประชาชนใน
ชุมชน/หมู่บ้านในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ช่วยให้สามารถลดการ
สูญเสียทั้งร่างกาย 
ชีวิตและทรัพย์ ส่งผล
ให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินได ้

 
 

       ๔. มีอาสาสมคัร 
อปพร. กองก าลัง
ภาคประชาชนท่ีมี
จิตอาสา เสียสละ
ที่พร้อมปฏิบัติ
หน้าท่ีให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนท่ี
ประสบสาธารณ
ภัยได้อย่าง
ทันท่วงที 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๔๙ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 วันอาสาสมคัรปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน 

๑. เพื่อทบทวนให้
ความรู้แก่สมาชิก   
อปพร. ได้มีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น
๒. เพื่อเป็นการแสดง
ถึงความพร้อมเพรียง
ของสมาชิก  อปพร. 
ให้ประชาชนได้เห็นถึง
ศักยภาพ  
๓. เพื่อเป็นการเตรียม
ก าลังในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีช่วยเหลือ
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง
ต่อไป 
 

๑.  เชิงปริมาณ  สมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนต าบลดา่น
นอก  จ านวน  ๘๐  นาย
๒.  เชิงคุณภาพ  สมาชิก
อาสาสมัครปอ้งกันภัย
ฝ่ายพลเรือนต าบลดา่น
นอก ได้ฝึกทบทวนแผน     
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร๎อยละของ
สมาชิก อป
พร. ในพ้ืนท่ี
มีสมรรถนะ
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน  (อปพร.)  มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยหรือภัยพิบัติ
ต่าง ๆ  เพิ่มขึ้น   
๒. อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนสามารถใช้
อุปกรณ์  เครื่องมือ  
เครื่องใช้  ในการ
บรรเทาสาธารณ
ภัยได้อย่างดีและมี
ประสิทธิภาพ  
๓. อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนสามารถ
ปฏิบัติภารกิจที่
ได้รับมอบหมายได้
อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๕๐ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

1. เพื่อให๎อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือนทบทวนความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับสา
ธารณภัยรูปแบบตํางๆ 
๒. เพื่อทบทวนความ
เข๎าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน๎าท่ีของอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน 
๓. เพื่อทดสอบ
สมรรถภาพทาง
รํางกายและความ
พร๎อมของอาสาสมคัร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน 
๔. เพื่อเป็นการรวม
ก าลังการปฏิบตัิหน๎าที่ 
ให๎สามารถชํวยเหลือ
ประชาชนเมื่อเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได๎อยําง
ถูกต๎องและเหมาะสม 

อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน อบต.ดาํน
นอก  จ านวน  ๕๐  คน
  

 

150,000     ร๎อยละของ
สมาชิก อป
พร. ในพ้ืนท่ี
มีสมรรถนะ
เพิ่มขึ้น 

1. อาสาสมัคร
ปูองกันภัยมีความรู๎
ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับสาธารณ
ภัยรูปแบบตําง ๆ 
๒. อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน มีความเข๎าใจ
เกี่ยวกับบทบาท
หน๎าท่ีของ
อาสาสมัคร   
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน 
๓. อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือนได๎ทดสอบ
สมรรถภาพทาง
รํางกายและความ
พร๎อมของ
อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน 
 

ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๕๑ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (ตํอ) 

๕. เพื่อให๎องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  
มีอัตราก าลังสมาชิก
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือนอยําง
เพียงพอในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 
 

       ๔. องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นมีกอง
ก าลังอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน ในปฏิบัติ
หน๎าท่ี ให๎           
สามารถชํวยเหลือ
ประชาชนเมื่อเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยได ๎           
อยํางถูกต๎องและ
เหมาะสม  
๕. องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  มี
อัตราก าลังสมาชิก
อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน
อยาํงเพียงพอใน
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
 

 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๕๒ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านนอก                  

๓.๑ เพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้ให้กับชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลด่าน
นอก ที่สามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีช่วยเหลือเจ้า
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
๓.๒ เพื่อส่งเสริมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลด่าน
นอก ได้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการ
จัดการสาธารณภยั 
ระบบบัญชาการณ์
เหตุการณ์(Incident 
Command 
System:ICS)การ
ควบคุมสั่งการการ
บริหารจดัการสาธารณ
ภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่มี
รูปแบบและมาตรฐาน 

1. ผู๎เข๎ารับการทบทวน 
ได๎แกํ จิตอาสาภยัพิบตัิ
ขององค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานนอก                
จ านวน ๕๐ คน 
๒. วิทยากรและเจา๎หน๎าท่ี
ด าเนินโครงการ จ านวน 
๑๐ คน 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละของ
จิตอาสาภัย
พิบัติประจ า
องค์การ
บริหารสํวน
ต าบลดําน
นอกมี
สมรรถนะ
เพิ่มขึ้น 

๑.จิตอาสาภยัพิบัติ
ประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ด่านนอก เข้ารับ
การฝึกทบทวน
สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีช่วยเหลือ
เจ้าพนักงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒.จิตอาสาภยัพิบัติ
ประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ด่านนอก มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการ
จัดการสาธารณภยั 
ระบบบัญชาการณ์
เหตุการณ์ 
(Incident 
Command 
System:ICS) การ
ควบคุมสั่งการการ  

ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๕๓ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านนอก  (ต่อ)               

เดียวกัน 
๓.๓ เพื่อพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานของชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลด่าน
นอก ในภาวะฉุกเฉิน
ให้เป็นระบบ รวดเร็ว 
ทันต่อเหตุการณ ์
๓.๔ เพื่อเปน็การ
สนับสนุนโครงการจติ
อาสาพระราชทาน ใน
ระดับพื้นท่ีให้มีความ
เข้มแข็งอันจะส่งผลให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินได้อย่าง
รวดเร็ว 
 

       บริหารจดัการสา
ธารณภัยในพื้นที่
เกิดเหตุที่มีรูปแบบ
และมาตรฐาน 
๓. ชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ด่านนอก สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีใน
ภาวะฉุกเฉินให้เป็น
ระบบ รวดเร็ว ทัน
ต่อเหตุการณ์ และ
สามารถสนับสนุน
โครงการจติอาสา
พระราชทาน ๙๐๔ 
วปร. ในระดับพื้นท่ี
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๕๔ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการชํวยเหลือ
ประชาชนท่ีได๎รบัความ
เดือดร๎อนตามอ านาจหน๎าท่ี
ขององค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานนอก  
 

1. เพื่อสํงเสริมให๎ศูนย์
ชํวยเหลือประชาชน
ขององค์การบริหารสํวน
ต าบลสามารถ
ด าเนินการชํวยเหลือ
ประชาชนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ตาม
อ านาจหน๎าที่ท่ีก าหนด 
2. เพื่อให๎ความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชนในพื้นที่ได๎รับ
การชํวยเหลือโดยทันที
ผํานการด าเนินงานของ
องค์กรปฏิบัติงานทั้ง 2 
ระดับ 
 

ศูนย์ปฏิบัติการรํวมในการ
ชํวยเหลือประชาชนของ
องค์การบริหารสํวนต าบล
ดํานนอก (สถานที่กลาง) 
สามารถชํวยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน๎าที่ หรือประสาน
หนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎องใน
การให๎ความชํวยเหลือ
ประชาชน และรวบรวม
ข๎อมูลการชํวยเหลือ
ประชาชนของ องค์การ
บริหารสํวนต าบลทุกเรื่อง
เช่ือมตํอกับอ าเภอและ
จังหวัด 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละของ
ประชาชน 
มีความพึง
พอใจตํอ
การไดร๎ับ
ความ
ชํวยเหลือ 

1. ท าให๎ศูนย์
ชํวยเหลือประชาชน
ขององค์การบริหาร
สํวนต าบลสามารถ
ด าเนินการ
ชํวยเหลือประชาชน
ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
2. ท าให๎ประชาชน
ที่ได๎รับความเดือด 
ร๎อนได๎รับการ
ชํวยเหลือโดยทันที 

ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

รวม 27 โครงการ - - 570,000 270,000 270,000 270,000 270,000 - - - 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๕๕ 
 

  
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชวิีต 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
       3.2  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
 

1. เพื่อพัฒนารํางกาย
ของนักเรียนให๎มี
สุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์ แข็งแรงและ
มีน้ าหนักสํวนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข
2. เพื่อเป็นการปลูกฝัง
การดื่มนมในเด็กและ
เยาวชน เป็นอาหาร
เสรมิในการพัฒนา
รํางกายและสตปิัญญา
  

1. นักเรียนโรงเรียนวัด
บ๎านดํานนอก (เสรีธรรม
วิทยา)  
2. นักเรียนโรงเรียนบ๎าน
ละเลิงพิมาน 
3. นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านดํานนอก 
4. นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านละเลิงพิมาน 

507,793 507,793 507,793 507,793 507,793 ร๎อยละของ
เด็ก 
นักเรียนท่ี
ได๎รับ
อาหารเสริม 
(นม) 

1. นักเรียนและ
เด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหาร
สํวนต าบลดําน
นอก ได๎รับอาหาร
เสรมิ (นม) ท่ีมี
คุณคําทาง
โภชนาการและถูก
สุขลักษณะ 
2. นักเรียนและ
เด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหาร
สํวนต าบลดําน
นอก ได๎รับอาหาร
เสรมิ (นม) ท่ีมี 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๕๖ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
(ตํอ) 
 

        คุณคํา สะอาด 
ปลอดภัย ตลอด
ระยะเวลาที่เข๎ารับ
การศึกษา มี
สุขภาพพลานามัย
ที่สมบูรณ์ แข็งแรง 
มีน้ าหนัก สํวนสูงท่ี
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ
กระทรวง
สาธารณะสุข 
3. เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังการดื่มนม
ในเด็กและเยาวชน 
เป็นอาหารเสรมิใน
การพัฒนารํางกาย
และสติปัญญา 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๕๗ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 สนับสนุนคําใช๎จํายการ
บริหารสถานศึกษา  
(เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน) 

1. เพื่อเด็กทุกคนได๎
รับประทานอาหารกลาง
วันท่ีมีประโยชน์ถูกตาม
หลักโภชนาการ 
2. เพื่อพัฒนารํางกาย
ของนักเรียนให๎มีสุขภาพ
พลานามัยทีส่มบูรณ์ 
แข็งแรงและมีน้ าหนัก
สํวนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข 
 

- นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านดาํนนอก     
- นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านละเลิงพิมาน 
 

308,700 308,700 308,700 308,700 308,700 ร๎อยละของ 
เด็กศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก ที่ไดร๎ับ
อาหาร
กลางวัน 

1. เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การ
บริหารสํวนต าบล
ดํานนอกทุกคนได๎
รับประทานอาหาร
กลางวันที่มี
ประโยชน์ถูกตาม
หลักโภชนาการ 
สะอาดและถูก
สุขลักษณะ 
2.เด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหาร
สํวนต าบลดําน
นอกทุกคน มี
สุขภาพพลานามัย
ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
และมีน้ าหนัก
สํวนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ของกระทรวง
สาธารณสุข 
 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๕๘ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 วันเด็กแหํงชาต ิ 1. เพื่อสํงเสริม
การศึกษาของเด็กและ
เยาวชน 
2. เพื่อกํอให๎เกิดความ
รักความสามัคคีในหมูํ
คณะ 
๓. เพื่อสํงเสริมการ
พัฒนาให๎เด็กและ
เยาวชนไดม๎ีรํางกาย 
จิตใจสติปญัญาที่ดี 
สามารถอยูํรํวมกับคน
อื่นได๎อยํางมีความสุข 

๑. เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์องค์การ
บริหารสํวนต าบลดําน
นอก 
๒. เด็กและเยาวชน
โรงเรียนวดับ๎านดํานนอก 
(เสรีธรรมวิทยา)  
๓. เด็กและเยาวชน
โรงเรียนบ๎านละเลิงพิมาน 
4. ผู๎รบัเชิญเข๎ารํวมงาน
และผูร๎ํวมกิจกรรม 
  

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 ๑. สอบถาม
ความ
คิดเห็นของ
เด็ก ๆ  
๒. สังเกต
พฤติกรรม
การเข๎ารํวม
กิจกรรม
ของเด็ก ๆ 
 

๑. เด็กและเยาวชน 
ได๎รื่นเริงสนุกสนาน
ในวันเด็กแหํงชาติ
๒. เด็กและเยาวชน
เกิดความรัก ความ
สามัคคีในหมูํคณะ
๓. สามารถพัฒนา
ให๎เด็กและเยาวชน
มีรํางกายจิตใจและ
สติปัญญาที่ด ี
๔. เด็กและเยาวชน 
ได๎รํวมกิจกรรมหมูํ
คณะสามารถอยูํ
รํวมกับผู๎อื่นได๎
อยํางมีความสุข   

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๕๙ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 สนับสนุนคําใช๎จํายการ
บริหารสถานศึกษา  
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน 
คําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
(คําจัดการเรียนการสอน) 

1. เพื่อสํงเสริม
การศึกษาของเด็กกํอน
ระดับปฐมวัย 
2. เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร๎อมและ
พัฒนาการของเด็กกํอน
ปฐมวัย  
3. เพื่อครูผู๎ดูแลเด็กใช๎
ประโยชน์เพื่อการพัฒนา
เด็กนักเรยีน 
4. เพื่อสรรหาสื่อการ
เรียนการสอนที่ดีและมี
คุณภาพเหมาะกบัเด็ก
ปฐมวัย 
 

1. นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านดํานนอก 
2. นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านละเลิงพิมาน 

102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 ร๎อยละของ
เด็กศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก ที่ไดร๎ับ
การ
สนับสนุน
คําใช๎จําย
การบริหาร
สถานศึกษา 

1. เด็กเล็กได๎รับ
การเตรียมความ
พร๎อมและพัฒนา 
การทางด๎านตํางๆ
อยํางสมบูรณ์  
2. ครูผู๎ดูแลเด็กได๎
ใช๎ประโยชน์จาก
วัสดุอุปกรณ์ในการ
สอนเพื่อการ
พัฒนาเด็กนักเรยีน 
3. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีวสัดุอุปกรณ์
การศึกษาท่ีดีและมี
คุณภาพเหมาะกบั
เด็กปฐมวัย 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๖๐ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 เสรมิสร๎างประสบการณ์
เรียนรู๎แกเํด็กเล็ก 

1. เพื่อให๎เด็กกํอนวัย
เรียนพร๎อมกับผู๎ปกครอง 
ได๎ศึกษา เรียนรูเ๎กี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดล๎อม  
2. เพื่อให๎เด็กพร๎อมกับ
ผู๎ปกครองได๎รํวม
กิจกรรมนันทนาการ 
เรียนรู๎อยํางสนุกสนาม
เพลินพร๎อมท้ังปลูกฝัง
เด็กให๎มีนิสยัในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวด 
ล๎อม   
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
พํอแมํหรือผู๎ปกครองให๎
มีความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการสํงเสริมและ
ประเมินพัฒนาการเด็ก 
2-5 ป ี   
 

3.1 เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารสํวนต าบลดําน
นอก    
3.2 คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. ครู
ผู๎ดูแลเด็ก ผู๎ชํวยผู๎ดูแล
เด็ก พนักงานสํวนต าบล 
พนักงานจ๎าง 
   
  
   

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละของ
ผู๎ปกครอง 
มีความพึง
พอใจท่ี
ได๎รับการ
เสรมิสร๎าง
ประสบการ
ณ์เรยีนรู๎แกํ
เด็กเล็ก 

1. เด็กกํอนวัย
เรียนได๎ศึกษา 
เรียนรู๎ เกี่ยวกับ
การอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ และสิ่งแวด 
ล๎อมอยํางถูกต๎อง 
2. เด็กกํอนวัย
เรียนได๎เรียนรู๎
อยํางสนุกสนาม
เพลิดเพลิน ได๎รับ
การปลูกฝังในการ
อนุรักษ ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล๎อม 
3. พํอแมํหรือ
ผู๎ปกครองได๎มี
ความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการ
สํงเสริมและ
ประเมินพัฒนาการ             
ของเด็ก2 – 5 ป ี

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๖๑ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 สนับสนุนคําใช๎จํายการ
บริหารสถานศึกษา  
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน 
คําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
(คําหนังสือเรียน คําอุปกรณ์
การเรยีน คําเครื่องแบบ
นักเรียน และคํากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู๎เรยีน 

1. เพื่อสนับสนุน
คําใช๎จํายหนังสือเรยีน
ให๎กับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
2. เพื่อสนับสนุน
คําใช๎จํายอุปกรณ์การ
เรียนให๎กับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
3. เพื่อสนับสนุน
คําใช๎จํายเครื่องแบบ
นักเรียนให๎กับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
4. เพื่อสนับสนุน
คําใช๎จํายการจัด
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผู๎เรยีนให๎กับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านละเลิงพิมาน และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
ดํานนอก  
 

67,800 67,800 67,800 67,800 67,800 ร๎อยละของ
เด็กศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก ที่ไดร๎ับ
การ
สนับสนุน
คําใช๎จํายใน
การจัด
การศึกษา
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เด็กปฐมวัย (อายุ 
3-5 ปี) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การ
บริหารสํวนต าบล
ดํานนอก ร๎อยละ 
100 ได๎รับคํา
หนังสือเรียน คํา
อุปกรณ์การเรียน 
คําเครื่องแบบ
นักเรียน และคํา
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู๎เรยีน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๖๒ 
 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 สนับสนุนคําใช๎จํายการ
บริหารสถานศึกษา  
(เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน) 

1. เพื่อให๎นักเรียนไดร๎ับ
ประทานอาหารครบทุก
คน 
2. เพื่อให๎นักเรียนไดร๎ับ
ประทานอาหารถูก
สุขลักษณะและที่มี
คุณคําสารอาหารครบ 5 
หมูํ  
3. เพื่อให๎นักเรียนมี
สุขภาพรํางกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง
เจริญเติบโตตามวัย 
4. เพื่อให๎นักเรียนได๎
เรียนรู๎อยํางมีความสุข 
เป็นคนดี คนเกํง และอยูํ
ในสังคมอยํางมีความสุข 
5. เพื่อแบํงภาระ
คําใช๎จํายของผู๎ปกครอง
นักเรียนในการจดั
อาหารกลางวันให๎กับ
นักเรียน  

อุดหนุนสํวนราชการ 
โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) ให๎แกํเด็ก
นักเรียนในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) 
ประกอบด๎วย โรงเรยีนวัด
บ๎านดํานนอก (เสรีธรรม
วิทยา) และโรงเรียนบ๎าน
ละเลิงพิมาน 

924,000 2,025,293 2,025,293 2,025,293 2,025,293 ร๎อยละของ 
นักเรียนท่ี
ได๎รับ
อาหาร
กลางวัน 

1. ท าให๎นักเรียน
ได๎รับประทาน
อาหารครบทุกคน 
2. ท าให๎นักเรียน
ได๎รับประทาน
อาหารถูก
สุขลักษณะและที่มี
คุณคําสารอาหาร
ครบ 5 หมูํ  
3. ท าใหน๎ักเรียนมี
สุขภาพรํางกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง
เจริญเติบโตตามวัย 
4. ท าให๎นักเรียน
ได๎เรียนรู๎อยาํงมี
ความสุข เป็นคนดี 
คนเกํง และอยูํใน
สังคมอยํางมี
ความสุข 
5. ท าให๎แบํงภาระ
คําใช๎จํายของ
ผู๎ปกครองนักเรียน
ในการจัดอาหาร
กลางวัน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รวม 35 โครงการ - - 2,025,293 2,025,293 2,025,293 2,025,293 2,025,293 - - - 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๖๓ 
 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชวิีต 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
       3.3  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สุขภาพดีถ๎วนหน๎าอยาํง
ยั่งยืนในต าบลดาํนนอก 

1. เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความรู๎ และรับ
บริการตรวจสอบคัด
กรองโรคอยํางตํอเนื่อง 
2. เพื่อให๎ประชาชน
ตระหนัก และการ
ปูองกันตนเองจากโรค
ร๎าย 
3. เพื่อให๎ตัวแทน
ชุมชนเพื่อคุณภาพ
อนามัยชีวิตต าบลดําน
นอก ได๎ด าเนิน
กิจกรรมการพัฒนา
สาธารณสุขเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต          

ประชากรในพื้นที่ต าบล
ดํานนอก จ านวนทั้งหมด   
7   หมูํบ๎าน 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร๎อยละของ 
ประชาชนท่ี
ได๎รับ
สวัสดิการ
สังคมด๎าน
สุขภาพ
อนามัย 

1. ประชาชนใน
กลุํมเปูาหมาย
ตํางๆ ไดร๎ับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 
2.  มีกิจกรรม
ควบคุมโรคติดตํอ
ตํางๆ อยําง
ตํอเนื่อง  
โรคตดิตํอลดลง
หรือไมเํกิดขึ้น 
3.  ตัวแทนชุมชน
เพื่อคุณภาพ
อนามัยชีวิตต าบล
ดํานนอก รํวมกัน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๖๔ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สุขภาพดีถ๎วนหน๎าอยาํง
ยั่งยืนในต าบลดาํนนอก 
(ตํอ) 

ตามกิจกรรมที่เป็น
ปัญหาสาธารณสุข    
ของหมูํบ๎าน ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
4. เพื่อสํงเสริมให๎
สมาชิกในครอบครัวและ
ชุมชนมีสํวนรํวมในการ
ดูแล  และสํงเสริม
สุขภาพในชุมชน 
 

       ท างานเป็นทีมไดม๎ี
ประสิทธิภาพดีขึ้น 
4.  ภาครัฐและ
ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นมีสํวน
รํวมในการพัฒนา
คุณภาพ ชีวิตของ
ประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๖๕ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 ควบคุมและปูองกัน
โรคตดิตํอ 

๑. เพื่อให๎การ
ด าเนินงานควบคุม
โรคตดิตํอเป็นไปอยําง
ตํอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อสร๎าง
กระบวนการมีสํวนรํวม
ของชุมชน / เครือขําย 
๓. เพื่อสร๎างชุมชน
ต๎นแบบแหํงการเรียนรู ๎
๔. เพื่อลดอตัราปุวย / 
ตาย ด๎วยโรคตดิตํอท่ี
เป็นปัญหา 
๕. เพื่อให๎มีหมูํบา๎น
ปลอดลูกน้ ายุงลาย 
จ านวน  7  หมูํบ๎าน
  
 

หมูํบ๎าน / ชุมชนปลอด
ลูกน้ ายุงลาย  จ านวน  ๗  
หมูํบ๎าน   
 

50,000 50,000 50,000 50,000  50,000 อัตราการ
ปุวยด๎วย
โรคไขเ๎ลือด 
ออกลดลง 

๑. สามารถลด
อัตราปุวยด๎วย
ไข๎เลือดออกของ
ประชาชนและเด็ก
นักเรียนในเขต 
ต าบลดํานนอก 
๒. ผู๎น าชุมชน / 
ประชาชน/ 
นักเรียนมีความรู๎  
ความเข๎าใจท่ีดีใน
การปูองกันและ
การควบคุม
โรคตดิตํอ 
๓. ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลดําน
นอก  มีสุขภาพดี
ถ๎วนหนา๎ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๖๖ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา๎ ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ๎าน๎องนางเธอ
เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราช
นาร ี

1. เพื่อปูองกันควบคุม
ไมํให๎เกิดการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ๎าขึ้นใน
พื้นที่ต าบลดํานนอก 
2. ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ๎า ท่ีน าโดย สุนัข 
แมว  
3. เพื่อสร๎างความตื่นตัว
และกระตุ๎นให๎
ประชาชนมีสํวนรํวม
และเห็นความส าคัญใน
การน า สุนัข แมว  ที่อยูํ
ในความดูแลไปรับ
บริการฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ๎า 
 

สุนัข  แมว ในเขตต าบล
ดํานนอกทั้งที่มีเจ๎าของ
และไมํมีเจ๎าของ 
 

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 1. สุนัข  
แมว ได๎รับ
การฉีด
วัคซีน
ปูองกัน 
โรคพิษสุนัข
บ๎า ไมํน๎อย
กวํา ร๎อยละ 
80 
2. สุนัข  
แมว ไมํปุวย 
ด๎วยโรคพิษ
สุนัขบ๎า 

1. ไมํเกิดการ
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ๎าขึ้นในพื้นที่
รับผิดชอบ 
2. สุนัข แมว ทั้งที่
มีเจ๎าของและไมมํี
เจ๎าของได๎รับการ
ฉีดวัคซีน ปูองกัน
โรคอยําง
ครอบคลมุทั้งพื้นที่ 
3. ประชาชนให๎
ความส าคญัในการ
น าสุนัข แมว ไปรบั
บริการฉีดวัคซีน 

11.1 ไ

า 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๖๗ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 สํงเสริมการออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ 

1. เพื่อกระตุ๎นและ
สํงเสริมให๎ประชาชนใน
เขตต าบลดํานนอกทุก
เพศ ทุกวัย หันมาออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี
และแข็งแรง 
2. เพื่อเป็นการรวมกลุํม
ของประชาชนในชุมชน
สร๎างเครือขํายออกก าลัง
กาย  และเสริมสรา๎ง
ความสามัคคีให๎เกิดใน
หมูํคณะ 
3. เพื่อให๎ประชาชนใน
เขตต าบลดํานนอกใช๎
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน ์
 

กลุํมประชาชนในต าบล
ดํานนอก  อ าเภอดํานขุน
ทด  จังหวัดนครราชสีมา 
 

300,000 200,000 200,000   ร๎อยละของ
ประชาชนท่ี
ออกก าลัง
กายอยําง
สม่ าเสมอ 

1. ท าให๎ประชาชน
ทุกเพศทุกวัยหันมา
ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพท่ีดีและ
แข็งแรง ด๎วยการ
ออกก าลังกาย 
2. ท าให๎ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคญัในการ
ออกก าลังกาย มี
วิธีการออกก าลัง
กายที่มีคุณคาํ ท่ีไมํ
ต๎องลงทุนในราคา
แพงเพื่อแลกกับ
การมีสุขภาพที่ด ี
3. ท าให๎ประชาชน
ในชุมชนมีการ
รวมกลุมํกันสรา๎ง
เครือขํายออกก าลัง
กายเพื่อเกิด
สามัคคีในหมูํคณะ 
4. ท าให๎ประชาชน
ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน ์

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๖๘ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 แก๎ไขปัญหาสุขภาพโดย
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมูํบ๎าน 
 

1. เพื่อสํงเสริม 
สนับสนุนให๎อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมูํบ๎าน (อสม.) มี
กิจกรรมทีส่ามารถแก๎ไข
ปัญหาสุขภาพในชุมชน
2. อสม.สามารถ
ปฏิบัติงานในเชิงรุกใน
การสํงเสริมสุขภาพใน
ชุมชน ตลอดจนการจดั
กิจกรรมการแก๎ไขปญัหา
และพัฒนาสาธารณสุข
ของชุมชนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อสร๎างกระแสการ
เคลื่อนไหวของ
ประชาชนให๎มีสํวนรํวม
พัฒนาสุขภาพด๎าน
สาธารณสุขของชุมชน 
 

อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมูํบ๎าน ผู๎น า
ชุมชน เครือขํายสุขภาพ
และประชาชนในพื้นที่
ต าบลดํานนอก อ าเภอ
ดํานขุนทด จังหวัด
นครราชสมีา 
อุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 
(อุดหนุนงานสาธารณสุข
มูลฐาน) 

52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 ร๎อยละของ 
ประชาชนท่ี
ได๎รับ
สวัสดิการ
สังคมด๎าน
สุขภาพ
อนามัย 

1. อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมูํบ๎าน (อสม.) มี
ความรู๎ความเข๎าใจ
ในการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
2. อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมูํบ๎าน (อสม.)
สามารถน า
แผนพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน
มาแก๎ไขปัญหา
สุขภาพ ของคนใน
ชุมชนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
3. อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมูํบ๎าน (อสม.) ได๎
มีสํวนรํวมในการ
จัดกิจกรรมงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 

 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๖๙ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด๎านสาธารณสุข 
หมูํที่ 1 บ๎านละเลิงพิมาน 
 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎ด๎านสาธารณสุข 
มีสุขภาพรํางกาย
แข็งแรงและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ประชาชนบ๎านละเลิง
พิมาน หมูํที่ 1 (อุดหนุน
กรรมการหมูํบ๎าน หมูํที่ 
1) (จ านวน 3 โครงการ) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของ 
ประชาชนท่ี
ได๎รับ
ความรู๎ด๎าน
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

ท าให๎ประชาชนมี
ความรู๎ด๎าน
สาธารณสุข และ
สามารถน าไป
ปฏิบัติให๎ถูกต๎อง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 

7 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด๎านสาธารณสุข 
หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบึง 
 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎ด๎านสาธารณสุข 
มีสุขภาพรํางกาย
แข็งแรงและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ประชาชนบ๎านพระหัวบึง 
หมูํที่ 2 (อุดหนุน
กรรมการหมูํบ๎าน หมูํที่ 
2) (จ านวน 3 โครงการ) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของ 
ประชาชนท่ี
ได๎รับ
ความรู๎ด๎าน
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

ท าให๎ประชาชนมี
ความรู๎ด๎าน
สาธารณสุข และ
สามารถน าไป
ปฏิบัติให๎ถูกต๎อง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 

8 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด๎านสาธารณสุข 
หมูํที่ 3 บ๎านน๎อย 
 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎ด๎านสาธารณสุข 
มีสุขภาพรํางกาย
แข็งแรงและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ประชาชนบ๎านน๎อย หมูํที่ 
3 (อุดหนุนกรรมการ
หมูํบ๎าน หมูํที่ 3) 
(จ านวน 3 โครงการ) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของ 
ประชาชนท่ี
ได๎รับ
ความรู๎ด๎าน
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

ท าให๎ประชาชนมี
ความรู๎ด๎าน
สาธารณสุข และ
สามารถน าไป
ปฏิบัติให๎ถูกต๎อง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 

9 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด๎านสาธารณสุข 
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 
 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎ด๎านสาธารณสุข 
มีสุขภาพรํางกาย
แข็งแรงและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ประชาชนบ๎านดํานนอก 
หมูํที่ 4 (อุดหนุน
กรรมการหมูํบ๎าน หมูํที่ 
4) (จ านวน 3 โครงการ) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของ 
ประชาชนท่ี
ได๎รับ
ความรู๎ด๎าน
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

ท าให๎ประชาชนมี
ความรู๎ด๎าน
สาธารณสุข และ
สามารถน าไป
ปฏิบัติให๎ถูกต๎อง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๗๐ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด๎านสาธารณสุข 
หมูํที ่5 บ๎านมะขามน๎อย 
 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎ด๎านสาธารณสุข 
มีสุขภาพรํางกาย
แข็งแรงและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ประชาชนบ๎านมะขาม
น๎อย หมูํที่ 5 (อุดหนุน
กรรมการหมูํบ๎าน หมูํที่ 
5) (จ านวน 3 โครงการ) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของ 
ประชาชนท่ี
ได๎รับ
ความรู๎ด๎าน
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

ท าให๎ประชาชนมี
ความรู๎ด๎าน
สาธารณสุข และ
สามารถน าไป
ปฏิบัติให๎ถูกต๎อง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 

11 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด๎านสาธารณสุข 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 
 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎ด๎านสาธารณสุข 
มีสุขภาพรํางกาย
แข็งแรงและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ประชาชนบ๎านหัวบํอ หมูํ
ที่ 6 (อุดหนุนกรรมการ
หมูํบ๎าน หมูํที่ 6) 
(จ านวน 3 โครงการ) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของ 
ประชาชนท่ี
ได๎รับ
ความรู๎ด๎าน
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

ท าให๎ประชาชนมี
ความรู๎ด๎าน
สาธารณสุข และ
สามารถน าไป
ปฏิบัติให๎ถูกต๎อง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 

12 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด๎านสาธารณสุข 
หมูํที่ 7 บ๎านดํานเหนือ 
 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎ด๎านสาธารณสุข 
มีสุขภาพรํางกาย
แข็งแรงและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ประชาชนบ๎านดํานเหนือ 
หมูํที่ 7 (อุดหนุน
กรรมการหมูํบ๎าน หมูํที่ 
7) (จ านวน 3 โครงการ) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของ 
ประชาชนท่ี
ได๎รับ
ความรู๎ด๎าน
สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

ท าให๎ประชาชนมี
ความรู๎ด๎าน
สาธารณสุข และ
สามารถน าไป
ปฏิบัติให๎ถูกต๎อง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๗๑ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 อบรมให๎ความรู๎ปูองกันโรค
พิษสุนัขบ๎า 

1. เพื่ออบรมให๎ความรู๎
ประชาชนในเขต
องค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานนอก ไดร๎ับ
ความรู๎ในการฉดีวัคซีน 
และการปูองกันโรคพิษ
สุนัขบา๎                   
2. เพื่อกระตุ๎นให๎
ประชาชนท่ีมี
สุนัข  แมว  และสตัว์
เลี้ยงลูกด๎วยนม ที่มีอยูํ
ในความดูแลหันมา
ตระหนักถึงปัญหาของ
โรคพิษสุนัขบ๎า ด๎วยการ
ที่มีความรู๎ที่ถูกต๎องและ
มารับบริการการฉีด
วัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎าให๎กับสตัว์เลีย้ง
ของตน 
3. เพื่อให๎ลดอตัราการ
เกิดโรคพิษสุนัขบ๎าใน
สัตว ์
 

แกนน าประชาชนในเขต
องค์การบริหารสํวนต าบล
ดํานนอก  จ านวน15 คน 
ได๎รับความรูเ๎กี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ๎า  และสามารถ
ฉีดวัคซีนได ๎
 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 แกนน าทุก
คนสามารถ
ฉีดวัคซีน
ปูองกันโรค
พิษสุนัขบ๎า
ได ๎
 

1.ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
สํวนต าบลดําน
นอก ได๎รับความรู๎
ในการฉีดวัคซีน 
และการปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ๎า     
2.ประชาชนท่ีมี 
สุนัข  แมว  และ
สัตว์เลี้ยงลูกด๎วย
นม ที่มีอยูํในความ
ดูแลหันมา
ตระหนักถึงปัญหา
ของโรคพิษสุนัขบ๎า 
ด๎วยการที่มีความรู๎
ที่ถูกต๎องและมารับ
บริการการฉีด
วัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ๎าให๎กับ
สัตว์เลี้ยงของตน 
3. สามารถปูองกัน
และลดอัตราการ
เกิดโรคพิษสุนัขบ๎า
ในสัตว์ได ๎

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๗๒ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 อบรมให๎ความรู๎ปูองกันโรค
พิษสุนัขบ๎า (ตํอ) 

4. สํงเสริมให๎ประชาชน
ที่รัก สุนัข แมว และสัตว์
เลี้ยงลูกด๎วยนม ลด
ความเสีย่งของการถูก 
สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยง
ลูกด๎วยนมทีส่งสัยหรือ
เป็นโรคพิษสุนัขบ๎ากัด 
5. ปูองกันไมํให๎มี
ผู๎เสยีชีวิตด๎วยโรคพิษ
สุนัขบ๎า และมีความรู๎ 
ทัศนคติและการปฏิบตัิที่
ถูกต๎องเกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ๎า 
 

       4.ลดความเสี่ยง
ของการถูก สุนัข 
แมว และสัตว์เลี้ยง
ลูกด๎วยนมทีส่งสัย
หรือเป็นโรคพิษ
สุนัขบ๎ากัด 
5. สามารถปูองกัน
ไมํ ให๎มีผู๎ เสีย ชีวิต
ด๎วยโรคพิษสุนัขบ๎า 
และประชาชนมี
ความรู๎  ทั ศนคติ 
และการปฏิบัติที่
ถูกต๎องเกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ๎า 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๗๓ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 รณรงค์ปูองกันโรคอุบัติใหม ํ 1. เพื่อให๎เครือขําย
สุขภาพภาคประชาชน มี
ความรู๎ ความเข๎าใจ ใน
การปูองกันโรคอุบัติใหมํ 
และสามารถให๎การดูแล
แนะน าประชาชนใน
ชุมชนได๎อยํางถูกต๎อง
และมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎ประชาชน
สามารถปูองกันโรคด๎วย
ตนเอง 
3. เพื่อลดการเกดิและ
การระบาดของ
โรคตดิตํอในชุมชน 

1. จัดอบรมให๎ความรู๎
เครือขํายสุขภาพภาค
ประชาชน ในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบลดําน
นอก   
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
การปูองกันโรคอุบัติใหม ํ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ได๎รับความ 
รู๎จากการ
ฝึกอบรม 
ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1. เครือขําย
สุขภาพภาค
ประชาชน มี
ความรู๎ ความเข๎าใจ 
ในการปูองกันโรค
อุบัติใหมํ และ
สามารถให๎การดูแล
แนะน าประชาชน
ในชุมชนได๎อยําง
ถูกต๎องและมี
ประสิทธิภาพ 
2. ประชาชนเกิด
ความตระหนักและ
สามารถปูองกัน
โรคระบาดโดยเริ่ม
จากตนเองและรํวม
ปูองกันโรคอุบัติ
ใหม ํ
3. ลดการเกดิและ
การระบาดของ
โรคตดิตํอในชุมชน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 

รวม 68 โครงการ - - 658,000 558,500 558,500 358,500 358,500 - - - 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๗๔ 
 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชวิีต 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
       3.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ของดีเมืองดําน 1. เพื่อจัดแสดงสินคา๎ 
OTOP ของต าบลดําน
นอก 
2. เพื่อสํงเสริมการ
รวมกลุมํและบ ารุง
สํงเสริมการประกอบ
อาชีพของราษฎร 
3. เพื่อสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
อันดีงามของท๎องถิ่น 
 

1. กลุํมอาชีพต าบลดําน
นอก 
2. ข๎าราชการทีไ่ด๎รบั
มอบหมาย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 
มีความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1. ได๎จัดแสดง
สินค๎า OTOP ผลิต 
ภัณฑต์ํางๆ ขนม 
อาหารจากฝีมือ
ชาวต าบลดํานนอก 
2. มีการรวมกลุํม
และได๎บ ารุง
สํงเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ราษฎร 
 

ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๗๕ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ของดีเมืองดําน (ตํอ) 4. เพื่อให๎มีงานอดิเรก
และเพิ่มรายได๎ให๎แกํ
ประชาชน ในท๎องถิน่ให๎
รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์ เสรมิ
มาตรการลดรายจําย
เพิ่มรายไดส๎ํงเสริม
เศรษฐกิจในชุมชนให๎ดี
ขึ้น 

       3. ชาวต าบลดําน
นอกได๎ตระหนักถึง
การสืบสาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท๎องถิ่น 
4. กลุํมอาชีพมีงาน
อดิเรกและเพิ่ม
รายได๎ให๎แกํ
ประชาชน ใน
ท๎องถิ่นให๎รูจ๎ักใช๎
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์ เสรมิ
มาตรการลด
รายจํายเพิ่มรายได๎
สํงเสริมเศรษฐกิจ
ในชุมชนให๎ดีขึ้น 

ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๗๖ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 จ๎างนักเรียน นักศึกษา 
ท างานชํวงปิดภาคเรียน 

1. เพื่อสํงเสริมการมีงาน
ท าให๎กับนักเรียน/
นักศึกษาในชํวงปิดภาค
เรียนหรือวํางจากการ
เรียน 
2. เพื่อให๎นักเรียน/
นักศึกษาใช๎เวลาวํางไป
ในทางที่เป็นประโยชน์
ตํอตนเองและครอบครัว 
3. เพื่อเป็นการฝึกการ
ท างานเพื่อเตรียมเข๎าสูํ
ตลาดแรงงานกํอนส าเร็จ
การศึกษา 
4. เพื่อเป็นการปูองกัน
การยุํงเกี่ยวกับอบายมุข 
สิ่งเสพตดิและสร๎าง
รายได๎ชํวยเหลือ
ผู๎ปกครอง 

นักเรียน นักศึกษา ที่
ภูมิล าเนาอยูํในต าบลดําน
นอก จ านวนไมํน๎อยกวํา 
15 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน 
มีความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1. เกิดการจ๎างงาน
และการมีงานท า
ในท๎องถิ่น 
2. สามารถแก๎ไข
ปัญหาการวํางงาน
ของนักเรียน/
นักศึกษาใน
ระหวํางปิดภาค
เรียน 
3. นักเรียน/
นักศึกษาได๎ใช๎เวลา
วํางสร๎างประโยชน์
และสร๎างรายได๎
ชํวยเหลือ
ครอบครัวเป็นการ
ฝึกความพร๎อมเพื่อ
เข๎าสูํตลาดแรงงาน
ในอนาคต 

ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๗๗ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 เสรมิสร๎างเชิงสร๎างสรรค์
เยาวชนไมํเสพยา 

1. เพื่อสร๎างกระแสนิยม
ในกลุํมเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปไมํยุํง
เกี่ยวกับสารเสพติด  
2. เพื่อสนับสนุนให๎
ชุมชนได๎จัดกิจกรรม
สร๎างสรรคโ์ดยการ
สนับสนุนของสังคม  
3. เพื่อสร๎างความเข๎าใจ
และยอมรับผูม๎ีปัญหา
สารเสพตดิในกลุํม
ตนเอง เพื่อให๎โอกาส
การกลับมา   เป็นสํวน
หนึ่งของสังคม  
4. เพื่อเผยแพรํความรู๎
เกี่ยวกับการปูองกันสาร
เสพติดในกลุํม เยาวชน 
และประชาชนท่ัวไป 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
ดํานนอก  
 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1. การแพรรํะบาด
ของยาเสพติดใน
พื้นที่ต าบลดําน
นอกลดลง 
2. ประชาชนได๎มี
ความรู๎ ความเข๎าใจ 
ตระหนักและทราบ
ถึงพิษภัยของยา
เสพติด 
3. ประชาชนมี
พฤติกรรมและเจต
คติตํอยาเสพตดิที่
ถูกต๎องและไมํเข๎า
ไปเสพซ้ า 
 

ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๗๘ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ครอบครัวอบอํุน ชุมชน
เข๎มแข็ง  
(ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนต าบลดํานนอก) 

1. เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
ให๎สมาชิกในครอบครัวมี
ความรักความความ
เข๎าใจท่ีดีตํอกัน 
2.เพื่อสํงเสรมิให๎สมาชิก
ในครอบครัวมีความ
สามัคคีและได๎ท า
กิจกรรมรํวมกัน 
3.เพื่อชํวยปูองกัน
ปัญหาทางสังคมและ
ปัญหายาเสพตดิ 
 

สมาชิกในครอบครัวเขต
พื้นที่ต าบลดํานนอก  
จ านวนไมํน๎อยกวํา 80 
คน 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1. สถาบัน
ครอบครัวมีความ
รัก  ความเข๎าใจท่ีดี
ตํอกันเพ่ิมมากข้ึน 
2. สมาชิกใน
ครอบครัวมีความ
สามัคคี และได๎ท า
กิจกรรมรํวมกัน
มากขึ้น 
3. ชํวยลดปัญหา
ทางสังคม  และ
ปัญหายาเสพตดิใน
ครอบครัว 
 

ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

รวม 20 โครงการ - - 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๗๙ 
 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชวิีต 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
       3.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อบรมคุณธรรม จริยธรรมแกํ
เด็กและเยาวชน 

๑. เพื่อสํงเสริม
เยาวชนไดม๎ีโอกาสเข๎า
รับศึกษาอบรมและ
ปฏิบัติธรรมได๎อยําง
ถูกต๎องสามารถ 
น าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปใช๎
ในชีวิตประจ าวันได๎
เหมาะสมแกํวัยและ
ความรู๎พิเศษอื่นๆใน
ระหวํางปิดภาคเรียน
ให๎เป็นประโยชน ์
2. เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมที่ดี
งามให๎แกํเยาวชน 

เยาวชนภายในต าบลดําน
นอกและสถานศึกษาตาํงๆ
ภายในต าบลดํานนอกที่มี
อายรุะหวําง ๗ – ๑๕ ปี 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ๑.การ
สังเกต
พฤติกรรม 
๒.ใช๎แบบ 
สอบถาม 
๓.สมัภาษณ ์
 

ท าให๎เด็กและ
เยาวชนไดร๎ับ
การศึกษาอบรม
ธรรมะและน าไปใช๎
ในชีวิตประจ าวัน
กํอให๎เกิดประโยชน์
แกํตนเองและ
ครอบครัวตลอดถึง
ประเทศชาตเิป็น
ประการส าคญั 
 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๘๐ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 พัฒนาจริยธรรมแกํ
ประชาชนท่ัวไป 

1.  เพื่ อ ให๎ ประชาชน
ต าบลดํานนอก  ผู๎น า
ชุมชน  บุ คลากรของ 
อบต.ดํานนอก  ได๎รับ
ความรู๎ความเข๎าใจใน
หลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น 
และสามารถน ามาปรับ
ใ ช๎ ใ น ก า ร ด า เ นิ น
ชีวิตประจ าวันรวมถึงถึง
ชีวิตการท างานได๎  
2. เพื่อปฏิบัติธรรมฝึก
จิ ตภาวนา  ตามหลั ก
พระพุทธศาสนา 
3. เพื่อกํอให๎เกิดทัศนคติ
ที่ดีในการอยูํรํวมกันใน
สั งคม มีจิต ใจ เกื้ อกู ล 
สงบรํมเย็น 
4. เพื่อให๎เป็นการผํอน
คลายกายและจิตใจจาก
ความเครยีด 
 

1.  ประชาชนต าบลดําน
นอก จ านวนไมํน๎อยกวํา  
๑๐๐ คน   
2. คณะผู๎บริหาร ส.อบต. 
ครูผูด๎ูแลเด็ก ผู๎ชํวยผูด๎ูแล
เด็ก พนักงานสํวนต าบล 
พนักงานจ๎าง จ านวน  
๒๕ คน  
รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๒๕ 
คน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 
ร๎อยละ 
100 ได๎น า
ความรู๎มาใช๎
ในหลัก 
ธรรมค า
สอนมาปรับ
ใช๎ในการ
ด าเนิน
ชีวิตประจ า
วันรวมทั้ง
ชีวิตการ
ท างาน ได๎
อยํางมี 
ประสิทธิ 
ภาพ 
 

๑. ประชาชนท่ัวไป 
ผู๎น าชุมชนบุคลากร 
อบต.ดํานนอก ได๎
น าหลักธรรม 
จริยธรรม ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และการท างานได๎
อยํางเหมาะสม 
2. ประชาชนท่ัวไป  
ผู๎น าชุมชน 
บุคลากร อบต.ดําน
นอก ได๎รับขวัญ
และก าลังใจจาก
การอบรม มีพลัง
กายพลังใจในการ
ท างานและอยูํใน
สังคมอยํางมี
ความสุข และน า
ความรู๎ที่ได๎รับจาก
การฟังธรรมและ
ปฏิบัติธรรมไปเผย
เเพรํบุคคลอื่นๆ
เป็นการขยาย
เครือขํายในสังคม  

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๘๑ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 พัฒนาจริยธรรมแกํ
ประชาชนท่ัวไป (ตํอ) 

        ตํอไป 
๓. ประชาชนท่ัวไป  
ผู๎น าชุมชน 
บุคลากร อบต.ดําน
นอก ได๎น าหลัก
ปฏิบัติธรรม 
น าไปสูํการปฏิบตัิ
ในครอบครัว,
โรงเรียน,หมูํบ๎าน 
4. อบต. ดํานนอก 
จะด าเนินโครงการ
อยํางตํอเนื่อง 
เพื่อให๎เกิดโรงเรียน
รักษาศีล 5 และ
หมูํบ๎าน รักษาศลี 
5  
 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๘๒ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 สืบสานประเพณ ี
วันสงกรานต ์

1. เพือ่อนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของคนไทยให๎
คงอยูํสืบไป 
2. เพื่อตระหนักถึง
ความส าคญัของผู๎สูงอายุ 
โดยการยกยํองเชิดชู
เกียรติ ผู๎สูงอายสุุขภาพ
ดี ให๎เป็นต๎นแบบ ในการ
ดูแลรักษาสุขภาพท่ีดี 
สามารถดูแลตนเอง มี
อายุยืนยาวและมี
คุณภาพชีวิตที่ดตีํอไป 
3. เพื่อสนับสนุนให๎
ประชาชนไดม๎ีโอกาส
แสดงความเคารพตํอผู๎
อาวุโสเป็นการสํงเสรมิ
สร๎างพื้นฐานจิตใจอันดี
งามและเกดิความเป็นสริิ
มงคลแกํตนเองและ
ท๎องถิ่น 
 

คณะผู๎บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน องค์การ
บริหารสํวนต าบลดําน
นอก  ก านัน สารวัต
ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎ชํวย
ผู๎ใหญํบ๎าน  ผูส๎ูงอายุ เด็ก
และประชาชนท่ัวไปใน
ต าบลดํานนอก จ านวน  
๒00 คน 
 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 การตอบ
แบบสอบ 
ถามความ
พึงพอใจ
ของผู๎รํวม
โครงการ 

1. เป็นการอนุรักษ์
และสํงเสรมิ
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีอันดีงาม
ของคนไทยให๎คง
อยูํสืบไป 
2. ผู๎สูงอายุท่ีไดร๎ับ
การคัดเลือกตาม
เกณฑ์เป็นผูส๎ูงอายุ
ต๎นแบบของผู๎มี
พฤติกรรม การ
ดูแลสุขภาพที่
เหมาะสมอยําง
ตํอเนื่อง สํงผลให๎
เป็นผู๎มสีุขภาพดี 
เป็นแบบอยํางท่ีดี 
ควรไดร๎ับการ
เผยแพรเํพื่อเป็น
การยกยํองเชิดชู
เกียรติ  
 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๘๓ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 สืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์  (ตํอ) 

4. เพื่อแสดงออกซึ่ง
ความกตัญญูกตเวทีตํอ
ผู๎สูงอายุ โดยมีการรดน้ า
ด าหัวขอพรจากผูส๎ูงอายุ 
ทั้งที่อยูํในครอบครัว
ตนเองและผู๎สูงอายุ
ทั่วไป 
5. เพื่อสํงเสริมให๎ชุมชน
เกิดความสมัครสมาน
สามัคคีในชุมชนและมี
การแสดงออกในสิ่งที่ด ี
 

       3. เด็กและ
ประชาชน ได๎มี
โอกาสแสดงความ
เคารพตํอผู๎อาวุโส
เป็นการสํงเสรมิ
สร๎างพื้นฐานจิตใจ
อันดีงามและเกิด
ความเป็นสริิมงคล
แกํตนเองและ
ท๎องถิ่น 
4. ประชาชนได๎
แสดงความกตัญญู
กตเวทีตํอผูส๎ูงอายุ 
โดยมีการรดน้ าด า
หัวขอพรจาก
ผู๎สูงอายุ ทั้งที่อยูํใน
ครอบครัวตนเอง
และผูส๎ูงอายุท่ัวไป 
5. ชุมชนเกิดความ
สมัครสมานสามคัคี
ในชุมชนและมีการ
แสดงออกในสิ่งท่ีด ี
 

 

 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๘๔ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 บรรพชาสามเณรหมูภําค 
ฤดูร๎อน 

1.เพื่อสํงเสรมิเยาวชนได๎
มีโอกาสเขา๎รับศึกษา
อบรมและปฏิบตัิธรรม
ได๎อยํางถูกต๎องสามารถ
น าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎
เหมาะสมแกํวัยและ
ความรู๎พิเศษอื่นๆ 
ในระหวํางปิดภาคเรยีน
ให๎เป็นประโยชน2์. เพื่อ
ปลูกฝังคณุธรรม
จริยธรรมที่ดีงามให๎แกํ
เยาวชนของชาติ 
3. เพื่อให๎วัดบ๎านดําน
นอกเป็นศูนย์กลางการ
จัดกิจกรรมที่ส าคัญของ
ต าบลดํานนอก 
 

เยาวชนภายในต าบลดําน
นอกและสถานศึกษาตาํงๆ
ภายในต าบลดํานนอก ทีม่ี
อายรุะหวําง ๗ – ๑๔ ปี 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ๑.การ
สังเกต
พฤติกรรม 
๒.ใช๎แบบ 
สอบถาม 
๓.สมัภาษณ ์

๑.พสกนิกร
แสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดีตํอ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์
๒.ผูเ๎ข๎ารับการ
บรรพชาเป็น
สามเณรไดร๎ับ
การศึกษาอบรม
ธรรมะและน าไปใช๎
ในชีวิต 
ประจ าวัน
กํอให๎เกิดประโยชน์
แกํตนเองและ
ครอบครัวตลอดถึง
ประเทศชาตเิป็น
ประการส าคญั 
๓.วัดบ๎านดํานนอก
เป็นศูนย์กลางการ
จัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๘๕ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 จัดการแขํงขันกีฬาต าบล
ดํานนอก ต๎านภัยยาเสพติด 

1. เพื่อสํงเสริมให๎คณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน อบต. ดําน
นอก ผู๎น าชุมชน เด็ก 
เยาวชนและประชาชนมี
ความรัก สามัคคี 
ปรองดองสมานฉันท์  
2.เพื่อสํงเสรมิคุณภาพ
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ให๎มีสุขภาพ
แข็งแรง สมบูรณ์ ท้ัง
ทางด๎านรํางกาย จิตใจ 
อารมณ์ สติปญัญา และ
มีน้ าใจเป็นนักกีฬาและ
ใช๎เวลาให๎เกิดประโยชน์ 
3. เพื่อใหเ๎ด็ก เยาวชน 
และประชาชนได๎แสดง
ความสามารถทางดา๎นกีฬา
และสํงเสรมิและอนรุักษ์
การแขํงขันกีฬาพืน้บ๎าน 
 

คณะผู๎บริหาร สมาชิก
สภา ผู๎น าชุมชน เด็ก 
เยาวชนและประชาชน ใน
เขตพื้นท่ีต าบลดํานนอก
รํวมแขํงขันกีฬาฟุตบอล 
และกีฬาพ้ืนบ๎าน จ านวน 
150 คน  
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การตอบ
แบบสอบ 
ถามความ
พึงพอใจ 

1. คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.
ดํานนอก ผู๎น า
ชุมชน เด็กเยาวชน
และประชาชนมี
ความรัก สามัคคี 
ปรองดอง และ
สมานฉันท์  
2. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมี
พลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง มีคณุภาพ
ชีวิตที่ด ีใช๎เวลาวําง
ให๎เกิดประโยชน์
โดยการเลํนกีฬา
ออกก าลังกาย  ไมํ
ไปมั่วสมุกับ
อบายมุข สิ่งเสพ
ติด และมีสํวนรํวม
ในการอนุรักษ์การ
แขํงขันกีฬา
พื้นบ๎าน 
 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๘๖ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 จัดการแขํงขันกีฬาต าบล
ดํานนอก ต๎านภัยยาเสพติด  
(ตํอ) 

4. เพื่อสํงเสริมใหเ๎ด็ก 
เยาวชน และประชาชน
มีทักษะในการพัฒนา
ตนเองและเปิดโอกาส
เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา
ในระดับตํางๆ  ตํอไป 
 

       3. เป็นการ
เสรมิสร๎างให๎เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนมีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา
ระหวํางหมูํคณะ 
4. นักกีฬามี
ประสบการณ์และ
พัฒนาทักษะใน
การแขํงขันครั้ง
ตํอไป 
 

 

รวม 25 โครงการ - - 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๘๗ 
 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ท าแนวกันไฟ เพื่อปูองกัน
และแก๎ไขปญัหาไฟปุา 

๑.  เพื่อให้สมาชิก  
อปพร.  มีความรู้  
ความเข้าใจ  ในการ
ป้องกันและบรรเทา
อันตรายหรือ ความ
เสียหายอัน
เนื่องมาจากไฟป่า 
๒.  เพื่อเป็นแนวทาง
ในการเตรยีมการ
ป้องกันและประสาน 
งานระหว่างส่วนตา่งๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สามารถด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไข  

สมาชิก  อปพร.  องค์การ
บริหารส่วนต าบลด่าน
นอก จ านวน ๙๐ คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สมาชิก 
อปพร. มี
ความรู๎ไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

๑.  สมาชิก   
อปพร.  ทราบถึง
บทบาทหน้าท่ีของ
ตนเอง  สามารถ
ท างานได้ถูกต้อง
เหมาะสม 
๒.  สมาชิก   
อปพร.  สามรถน า
ความรู้ในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย  เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติหนา้ที่
ได้อย่างถูกต้อง
ปลอดภัยและมี  

ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๘๘ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ท าแนวกันไฟ เพื่อปูองกัน
และแก๎ไขปญัหาไฟปุา (ตํอ) 

ปัญหาการเกิดไฟป่าได้
อย่างรวดเร็ว 
๓.  เพื่อให้สมาชิก  อป
พร.  เป็นก าลังเสริมของ
เจ้าหน้าท่ีที่มีอยู่  ในการ
ออกช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบกับปัญหาสา
ธารณภัยได้อยู่ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 
 

       ประสิทธิภาพ 
๓.  สมาชิก   
อปพร.  มีความ
พร้อมในการเป็น
ก าลังเสริมให้แก่
หน่วยงานราชการ
และปฏิบตัิหน้าที่
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ี
ได ้
 

 

รวม 5 โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๘๙ 
 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 รณรงค์และสํงเสริมการคัด
แยกขยะและการก าจดัขยะ
อยํางถูกวิธี 

1. เพื่อให๎ประชาชนใน
ต าบลดํานนอก  มี
ความรู๎เกี่ยวกับขยะ
ประเภทตํางๆ 
ตลอดจนทราบถึง
ปัญหาและผลกระทบ
ที่เกิดจากขยะ 
2. เพื่อให๎มีความรู๎
เกี่ยวกับวิธีการลด
ปริมาณขยะ วิธีการ
คัดแยก การน ากลับมา
ใช๎ใหม ํ
 

กลุํมนักเรียน ผู๎น าชุมชน 
ประชาชน เยาวชน กลุํม
สตรี ในต าบลดาํนนอก 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 
ได๎รับ
ประโยชน์
จาก
โครงการ 
 

1. ประชาชนใน
ต าบลดํานนอก มี
ความรู๎เกี่ยวกับ
ขยะประเภทตํางๆ 
ตลอดจนทราบถึง
ปัญหาและ
ผลกระทบท่ีเกิด
จากขยะ 
2. ประชาชนใน
ต าบลดํานนอก มี
ความรู๎เกี่ยวกับ
วิธีการลดปริมาณ
ขยะ วิธีการคัดแยก 
การน ากลับมาใช๎
ใหมํ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๙๐ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 รณรงค์และสํงเสริมการคัด
แยกขยะและการก าจดัขยะ
อยํางถูกวิธี  (ตํอ) 

3. เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎เกี่ยวกับวิธีการ
ก าจัดขยะประเภทตํางๆ 
อยํางถูกวิธี 
4. เพื่อให๎ชุมชนบริหาร
จัดการขยะด๎วยตนเอง 
5. เพื่อลดปริมาณขยะ
ในชุมชน 
 

       3. ประชาชนมี
ความรู๎เกี่ยวกับ
วิธีการก าจัดขยะ
ประเภทตํางๆ 
อยํางถูกวิธี 
4. ประชาชนใน
หมูํบ๎านเปูาหมาย
เรียนรู๎ในการ
บริหารจดัการ
ตนเองในการคัด
แยกขยะ 
5. ขยะในชุมชนมี
ปริมาณลดลง 

 

2 ปรับปรุงซํอมแซมที่ท้ิงขยะ
ประจ าหมูํบ๎าน 
หมูํที่ 3 บ๎านน๎อย 

เพื่อปรับปรุงสถานท่ีทิ้ง
ขยะมูลฝอยให๎ดีขึ้น 

ปรับปรุงซํอมแซมที่ท้ิง
ขยะประจ าหมูํบ๎าน (ตาม
แบบและรายละเอียดที่
องค์การบริหารสํวนต าบล
ดํานนอกก าหนด) 

    100,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎สิ่งแวดล๎อม
ในชุมชนสะอาด 
สวยงาม นําอยูํ มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย ลด
ปัญหามลพิษ 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๙๑ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ถมดินหน๎าบํอขยะสาธารณะ  
บ๎านดํานเหนือ หมูํที ่7  
 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
ของสถานท่ีทิ้งขยะให๎
เกิดทัศนียภาพที่
สวยงาม 
 

ถมดินหน๎าบํอขยะ
สาธารณะบ๎านดํานเหนือ  
(ตามแบบและราย 
ละเอียดที่องค์การบริหาร
สํวนต าบลดํานนอก
ก าหนด) 

 200,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 70 

1. สามารถลด
ปัญหากลิ่นเหม็น
รบกวนบริเวณ
โดยรอบ ลดแหลํง
เพาะและแพรํเช้ือ
โรค และท าลาย
ทัศนียภาพ 
2. สถานท่ีทิ้งขยะ
มีทัศนียภาพท่ี
สวยงาม 

กองชําง 

รวม 7 โครงการ - - 30,000 230,000 30,000 30,000 130,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๙๒ 
 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       4.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระ
ประปา 
หมูํที่ 3 บ๎านน๎อย 

1. เพื่อให๎รอบสระ
ประปามคีวามสวยงาม 
และเอื้อตํอการจัด
กิจกรรมตํางๆ 
2. เพื่อเป็นสถานท่ี
พักผํอนหยํอนใจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระ
ประปา (ตามแบบและ
รายละเอียดที่อบต.ดําน
นอกก าหนด 

   500,000  ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

ท าให๎สถานท่ีมี
ความสวยงาม และ
เอื้อตํอการจัด
กิจกรรมตํางๆและ
เป็นสถานท่ี
พักผํอนหยํอนใจ 

กองชําง 
 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ า
สาธารณประโยชน์  
สระพํอใหญเํสมอ 
บ๎านดํานนอก หมูํที ่๔  
 

1. เพื่ออนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมของสระน้ า
สาธารณประโยชน์ 
สระพํอใหญเํสมอ 
บ๎านดํานนอก 
2. เพื่อพัฒนาให๎เป็น
พื้นที่พักผํอนหยํอนใจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ า
สาธารณประโยชน์  
สระพํอใหญเํสมอ 
บ๎านดํานนอก (ตามแบบ
และรายละเอียดที่
องค์การบริหารสํวนต าบล
ดํานนอกก าหนด) 

 150,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 70 

1. มีการอนรุักษ์
และพัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
2. ท าให๎ประชาชน
มีสถานท่ีพักผํอน
หยํอนใจและมี
สุขภาพด ี

กองชําง 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๙๓ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สระศาลา
บน 
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 

1. เพื่ออนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมของสระ
ศาลาบนสาธารณ 
ประโยชน์บ๎านดํานนอก 
2. เพื่อพัฒนาให๎เป็น
พื้นที่พักผํอนหยํอนใจ 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ สระ
ศาลาบน บ๎านดาํนนอก 
(ตามแบบและ
รายละเอียดที่องค์การ
บริหารสํวนต าบลดําน
นอกก าหนด) 

  500,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

1. มีการอนรุักษ์
และพัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
2. ท าให๎ประชาชน
มีสถานท่ีพักผํอน
หยํอนใจและมี
สุขภาพด ี

กองชําง 

รวม 3 โครงการ - - - 150,000 500,000 500,000 - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๙๔ 
 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       4.4  แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สํงเสริมการปลูกและ
ขยายพันธุ์หญ๎าแฝกตาม
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

1. เพื่อลดการ
พังทลายของดิน 
2. เพื่อสร๎างเสริม
ความรู๎และเพิ่มพ้ืนท่ี
การปลูกหญ๎าแฝก 
 

1. ผู๎น าชุมชน  ประชาชน  
และเยาวชน  จ านวน   
๓00  คน 
2. ปลูกหญ๎าแฝกจ านวน  
20,000  ต๎น 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน
ได๎รับ
ความรู๎ไมํ
น๎อยกวาํ
ร๎อยละ 80 

1. ประชาชนมี
ความรู๎และเข๎าใจ
ถึงประโยชน์ของ
การปลูกหญ๎าแฝก 
2. มีพื้นที่การปลูก
หญ๎าแฝกในพ้ืนท่ี
มากขึ้น 
3. สภาพการ
พังทลายของหน๎า
ดินของต าบลดําน
นอกลดลง 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 

 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๙๕ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 ปลูกต๎นไม๎ในพ้ืนท่ีสาธารณะ
ตํางๆ และฟื้นฟูดูแลรักษา
ปุาเจียบกลาง 

๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ   
พระวชิรเกล๎า 
เจ๎าอยูํหัว  
2. เพื่อสํงเสริมให๎ทุกภาค
สํวนได๎มีสํวนรํวมในการ
ปลูกต๎นไม๎ถวายเป็นพระ
ราชกุศล  
3.  เพื่อรํวมกันฟ้ืนฟูปุา
ไม๎ให๎อุดมสมบูรณ์  
๔. เพื่อสร๎างความชํุม
ช้ืน เพิ่มออกซิ เจนใน
อากาศ และลดสภาวะ
โลกร๎อน  
5. เพื่อปลูกฝังให๎ประชน
มีความรักน้ า รักปุา 
รักษาแผํนดิน 
 

ผู๎ บริ หาร  สมา ชิกสภา
องค์การบริหารสํวนต าบล
ดํ านนอก บุคลากรใน
สังกัด ผู๎น า ชุมชน และ
ประชาชนในพื้นที่ต าบล
ดํานนอก 
 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร๎อยละของ
อัตรารอด
ตายของ
ต๎นไม ๎

1. เป็นการเฉลมิ
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินท
รมหาวชิราลง 
กรณ  พระวชิร
เกล๎าเจา๎อยูํหัว  
2.ประชาชนในพื้นที่
ได๎มสีํวนรํวมในการ
ปลูกต๎นไมถ๎วายเป็น
พระราชกุศล  
3.ฟื้นฟูปุาไม๎ให๎
อุดมสมบรูณ์  
4. สรา๎งระบบ
นิเวศน์เกิดความ
สมดลุธรรมชาต ิ
5. ปลูกฝังและ
สร๎างจิตส านึกให๎
ประชนมีความรักษ์
น้ า รักปุา รักษา
แผํนดิน 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 

 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๙๖ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ฟื้นฟูสภาพดินปุาชุมชน 
เจียบกลาง 

1. เพื่อปรับปรุงสภาพ
ดินและบ ารุงดิน                                                       
2. เพื่อให๎เป็นศูนย์กลาง
การศึกษา ค๎นคว๎า วิจัย 
ด๎านการเกษตรของ
ต าบลดํานนอก 
3. เพื่อท่ีจะรักษาความ
ชํุมชื่นของผืนดิน 
4. เพื่อเป็นการปลูก
จิตส านึกให๎ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีต าบลดํานนอก,  
ข๎าราชการ,  สํวน
ราชการตํางๆ ได๎เห็น
คุณคําของทรัพยากรปาุ
ไม๎  และสิ่งแวดล๎อม 
 

1. ประชาชน,  เยาวชน
ในเขตพื้นท่ีต าบลดําน
นอก  จ านวน   100  
คน 
2. พื้นที่ปุาเจียบกลาง  
จ านวน  1,844 ไร ํ 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน 
มีความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1. ทุกภาคสํวนได๎
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี  และ
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดช   
2. ปุาเจียบกลางได๎
เป็นศูนย์กลาง
การศึกษา ค๎นคว๎า 
วิจัย ด๎าน
การเกษตรของ
ต าบลดํานนอก 
3. เพื่อแก๎ไขปัญหา
สภาพดินเสื่อม
โทรมขาดความ
อุดมสมบรูณ ์
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๙๗ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ๎า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

1. เพื่อสนองแนว
พระราชด าริ และสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จพระกนิษฐาธริาช
เจ๎า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
2. เพื่อสร๎างความเข๎าใจ 
และท าให๎ตระหนักถึง
ความส าคญัของพันธ ุ
กรรมพืชตํางๆ ท่ีมีอยูํใน
ประเทศไทย 
3. เพื่อให๎มีการรํวมคดิ 
รํวมปฏิบตัิที่น า
ผลประโยชน์มาถึง
ประชาชนชาวไทย 
ตลอดจนใหม๎ีการจดัท า
ระบบข๎อมลูพันธุกรรม
พืช ให๎แพรํหลาย
สามารถสื่อถึงกันได๎ทั่ว
ประเทศ 

1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 
-ผู๎เข๎ารํวมโครงการเป็น
คณะผู๎บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงาน
เจ๎าหน๎าท่ี อบต.ดํานนอก 
จ านวน 30 คน 
-ผู๎เข๎ารํวมโครงการเป็น
ประชาชนผู๎สนใจ จ านวน 
20 คน 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
-ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
ความภาคภูมิใจและเห็น
คุณคําของภูมิปญัญา
ท๎องถิ่นจากพันธุ์พืชใน
ชุมชน 
-ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
สามารถน าความรู๎ที่ไดร๎ับ
ไปใช๎ประโยชนไ์ด๎ พร๎อม
ชํวยกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมรวมถึงการที่
ชุมชนมีบรรยากาศและ
ความสัมพันธ์ที่ด ี
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนพืชที่
ส ารวจและ
ขึ้นทะเบียน
สมุนไพรใน
พื้นที่ต าบล
ดํานนอก 

1. เป็นการสนอง
แนวพระราชด าริ 
และสบืสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช
เจ๎า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
2. สรา๎งความ
เข๎าใจ และท าให๎
ตระหนักถึงความ 
ส าคัญของพันธุ 
กรรมพืชตํางๆ ท่ีมี
อยูํในประเทศไทย 
3. เกิดการรํวมคิด 
รํวมปฏิบตัิที่น า
ผลประโยชน์มาถึง
ประชาชนชาวไทย 
ตลอดจนใหม๎ีการ
จัดท าระบบข๎อมูล
พันธุกรรมพืช ให๎
แพรํหลายสามารถ
สื่อถึงกันได ๎

ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๙๘ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ก าจัดวัชพืชตามแหลํงน้ าใน
เขตองคก์ารบริหารสํวน
ต าบลดํานนอก 

๑. เพื่อใหเกิดการ
ปรับปรุงสภาพแมน้ า ล า
คลอง แหลงน้ า
สาธารณะในพ้ืนท่ีต าบล
ดํานนอก ใหป๎ระชาชน
สามารถใชประโยชนได
ทุกฤดูกาล 
๒. เพื่อใหการสัญจรทาง
น้ า สามารถใชงานได
จริงทุกเสนทาง ไมมี
อุปสรรคจากการตื้นเขิน 
หรือสิ่งกีด ขวางทางน้ า
จากผักตบชวารวมทั้ง
วัชพืชตางๆ  
๓. เพื่อใหเกิดการมสี
วนรวมของประชาชนใน
การรวมกันอนุรักษ
บ ารุงรักษา ใชประโยชน
และปลูกฝง จิตส านึกใน
การรักษาแหลงน้ าอยาง
ยั่งยืน  
 

ก านันต าบลดํานนอก  
ผใูหญบาน ผูชวยผใูหญ 
บาน สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนต าบลดําน
นอก คณะกรรมการหม ู
บานอาสาสมัคร
สาธารณสุขอาสาสมัคร 
ปองกันภัยฝายพลเรือน
ครู นักเรียนและ
ประชาชนต าบลดํานนอก 
ทั้ง ๗ หมูบาน  
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปริมาณ 
การแพรํ
ขยายตัว 
ของวัชพืชมี
ปริมาณ
ลดลง 

1. คลองสาธารณะ
ในพื้นที่ต าบลดําน
นอก ไดรับการ
ปรับปรุงทัศนีย 
ภาพใหมีความ
สะอาด สวยงามเป
นธรรมชาต ิ
2. ประชาชนต าบล
ดํานนอก ไดมีส
วนรวมในการ
ปรับปรุงทัศนีย 
ภาพของต าบลดําน
นอก รวมทั้งมี
จิตส านึก ในการ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม  

ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๙๙ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ก าจัดวัชพืชตามแหลํงน้ าใน
เขตองค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานนอก (ตํอ) 

๔. เพื่อใหเกิดการระดม
ทรัพยากร และศักยภาพ
ของประชาชนต าบลดําน
นอก รวมด าเนินการ 
ปรับปรุง แหลงน้ า
สาธารณะใหประชาชน
ในต าบลดํานนอก 
สามารถใชประโยชนได
อยางยั่งยืนและมี
ความสุข     
๕. เพื่อใหประชาชน
ต าบลดํานนอก ไดแสดง
พลังแหงความสามัคคี 
และความเขมแข็งของ
คน ในชุมชน  

       3. เสริมสรางกระ
บวนการมีสวนร
วมดานการอนุรักษ
และสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งบรรเทา
สภาวะโลกรอนข
องภาครัฐ ชุมชน 
และประชาชนในท
องถิ่น 
4. ประชาชนต าบล
ดํานนอกมีความสุข
สามารถใชประโย
ชนจากแหลงน้ า
สาธารณะไดอยาง
ยั่งยืน  

 

6 ปรับเกลีย่พื้นท่ีปูาช๎า
สาธารณะประโยชน์  
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

1. เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสเีขียว 
รักษาสภาพแวดล๎อมท่ีด ี
2. เพื่อเป็นการลด
สภาวะโลกร๎อน และลด
มลพิษในอากาส 
 

ปรับเกลีย่พื้นท่ีปูาช๎า
สาธารณะประโยชน์  
เพื่อปลูกต๎นไม๎ จ านวน  
๕ ไร ํ

80,000     พื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้น 

1. เพิ่มพ้ืนท่ีสเีขียว  
2. ชํวยลดภาวะ
โลกร๎อน และลด
มลพิษในอากาส 
3. เสริมสร๎าง
จิตส านึก และการ
มีสํวนรํวมของ
ประชาชน 

กองชําง 

รวม 26 โครงการ - - 195,000 115,000 115,000 115,000 115,000 - - - 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๐๐ 
 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City/ Safe City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
       5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
              5.1.1 งานบริหารทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตํอการให ๎
บริการขององค์การบริหาร
สํวนต าบลดํานนอก 

1. เพื่อรับทราบข๎อมูล
ในการด าเนินงานของ
ตนเอง และสามารถ
น า ข๎ อ มู ล จ า ก ก า ร
ประเมินไปใช๎ในการ
พัฒนาและปรับปรุ ง
ก า ร ใ ห๎ บ ริ ก า ร ใ น
หนํวยงานของตนเอง
ได๎ 
 

ประชาชนท่ีมาใช๎บริการ
จากองค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานนอก 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ผลการ
ประเมิน
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 95 

๑.  เจ๎าหน๎าท่ีและ
หนํวยงานของ
องค์การบริหาร
สํวนต าบลดําน
นอก ได๎รับทราบ
ข๎อมูลในการ
ด าเนินงานของ
ตนเอง และ
สามารถน าข๎อมูล
จากการประเมินไป
ใช๎ในการพัฒนา
และปรับปรุงการ
ให๎บริการใน 

ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๐๑ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตํอการให ๎
บริการขององค์การบริหาร
สํวนต าบลดํานนอก (ตํอ) 

2. เพื่อทราบข๎อมูลด๎าน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตํอการ
ให๎บริการของหนํวยงาน
ตํางๆ ขององค์การ
บริหารสํวนต าบลดําน
นอก และสามารถน าไป
เป็นแนวทางในการ
ก าหนดนโยบายในการ
บริหารและจดัสรร 
งบประมาณสนับสนุน
หนํวยงานด๎านบริการ
ขององค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานนอกให๎ตรง
ตามความต๎องการของ
ประชาชน 
 

       หนํวยงานของ
ตนเองได ๎
๒.  คณะผู๎บรหิาร
ขององค์การ
บริหารสํวนต าบล
ดํานนอก ได๎ทราบ
ข๎อมูลด๎านความพึง
พอใจของ
ประชาชนท่ีมีตํอ
การให๎บริการของ
หนํวยงานตํางๆ 
ขององค์การ
บริหารสํวนต าบล
ดํานนอก และ
สามารถน าไปเป็น
แนวทางในการ
ก าหนดนโยบายใน
การบริหารและ
จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน
หนํวยงานด๎าน
บริการขององค์การ
บริหารสํวนต าบล
ดํานนอกให๎ตรง 

 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๐๒ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตํอการให ๎
บริการขององค์การบริหาร
สํวนต าบลดํานนอก (ตํอ) 

3. เพื่อประเมินความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมี
ตํอการให๎บริการของ
องค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานนอก ท้ังใน
ด๎านกระบวนการและ
ขั้นตอน ด๎านเจ๎าหน๎าทีผู่๎
ให๎บริการ ด๎านสิ่งอ านวย
ความสะดวก และด๎าน
ชํองทางการให๎บริการ  
 

       ตามความต๎องการ
ของประชาชน 
๓.  ผลจากการ
ประเมินท าให๎
ทราบถึงความพึง
พอใจของ
ประชาชนท่ีมีตํอ
การให๎บริการของ
องค์การบริหาร
สํวนต าบลดําน
นอก ทั้งในด๎าน
กระบวนการและ
ขั้นตอน ด๎าน
เจ๎าหน๎าท่ีผู๎
ให๎บริการ ด๎านสิ่ง
อ านวยความ
สะดวก และด๎าน
ชํองทางการ
ให๎บริการ ซึ่งจะ
เป็นข๎อมูลพื้นฐาน
ที่น าไปสูํการปรับ 
ปรุงคุณภาพการ
ให๎บริการได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพตํอไป 

 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๐๓ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 อบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากร
องค์การบริหารสํวนต าบล
ดํานนอก 

1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให๎กับคณะ
ผู๎บริหารและพนักงาน
ขององค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานนอกได๎น า
หลักคุณธรรม จริยธรรม 
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการท างานได๎อยําง
เหมาะสม 
2. เพื่อให๎คณะผู๎บริหาร
และพนักงานของ
องค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานนอก เกิดการ
เรียนรู๎ในการอยูํรํวมกัน 
มีความ 
สัมพันธ์อันดีระหวํางกัน
และกัน รวมทั้งได๎เปดิ
โลกทัศน์ในการ 
ศึกษาองค์ความรู๎ใหมํๆ  
3. เพื่อสร๎างจิตส านึกท่ีดี
ในการปลูกฝังวินัยใน
การอยูํรํวมกันอยํางมี
ความสุข 

คณะผู๎บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานนอก พนักงาน
สํวนต าบล พนักงานจ๎าง 
พนักงานจ๎างเหมาบริการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ
ได๎รับ
ความรู๎ไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1. คณะผู๎บริหาร
และพนักงานของ
องค์การบริหาร
สํวนต าบลดําน
นอกได๎น าหลัก
คุณธรรมจริยธรรม  
ไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
ท างานได๎อยําง
เหมาะสม 
2. คณะผู๎บริหาร
และพนักงานของ
องค์การบริหาร
สํวนต าบลดําน
นอก เกิดการ
เรียนรู๎ในการอยูํ
รํวมกัน มคีวาม 
สัมพันธ์อันดี
ระหวํางกันและกัน 
รวมทั้งได๎เปดิโลก
ทัศน์ในการศึกษา
องค์ความรู๎ใหมํ ๆ 

ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๐๔ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างานของคณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภาท๎องถิ่น 
พนักงานสํวนต าบล  
ลูกจ๎างประจ า  พนักงานจ๎าง
ขององค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานนอก 

1. เพื่อเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให๎ผูเ๎ข๎ารํวม
การอบรม  และทัศน
ศึกษาดูงาน สามารถน า
ความรู๎ไปปฏิบัติใหเ๎กิด
ประโยชน์ตํอองค์กร 
และการให๎บริการ
ประชาชน ประชาชนมี
ความพึงพอใจในบริการ 
2. เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวม
โครงการฯ น าแนวทาง
การปฏิบัติที่ประสบ
ความส าเร็จ มา
ประยุกต์ใหเ๎หมาะสม
กับสภาวะแวดล๎อมจริง
ของพื้นที่  เพื่อ
ปรับเปลีย่นวิธีคิด 
วิธีการท างาน ของ
บุคลากรใหม๎ี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

คณะผู๎บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานนอก พนักงาน
สํวนต าบล ลูกจ๎างประจ า 
พนักงานจ๎าง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ
ได๎รับ
ความรู๎ไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1. คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภาท๎องถิ่น 
พนักงานสํวนต าบล 
ลูกจ๎างประจ า 
พนักงานจ๎าง  ได๎
ศึกษาหาความรู๎
และประสบการณ์
จากสถานที่ตํางๆ 
เพื่อน ามาพัฒนา
องค์กรและชุมชน 
น าความรู๎และ
ประสบการณ์มาใช๎
ในการพัฒนา
องค์การบริหาร
สํวนต าบลให๎มี
ความเจรญิ 
ก๎าวหน๎าตํอไป 

 

ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๐๕ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างานของคณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภาท๎องถิ่น 
พนักงานสํวนต าบล  
ลูกจ๎างประจ า  พนักงานจ๎าง
ขององค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานนอก (ตํอ) 

3. เพื่อเป็นการสรา๎ง
ความสัมพันธ์ ความ
สามัคคี ความรํวมมือ
ระหวํางกันและตลอดจน
ได๎มโีอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และ
ประสบการณ์ระหวําง
กัน คณะผูบ๎ริหาร 
สมาชิกสภาท๎องถิ่น 
พนักงานสํวนต าบล 
ลูกจ๎างประจ า พนักงาน
จ๎าง  อันจะเป็น
ผลประโยชน์ตํอการ
ประสานงานและ
บริหารงานรํวมกันยิ่งขึ้น 
 

       2. คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภาท๎องถิ่น 
พนักงานสํวนต าบล 
ลูกจ๎างประจ า 
พนักงานจ๎าง  ที่
เข๎ารับการอบรม
ได๎รับการเพิ่มพูน
ความรู๎  พัฒนา
ทักษะความ 
สามารถ  
ประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  ใน
การปฏิบัติงานท่ีด ี
3. คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภาท๎องถิ่น 
พนักงานสํวนต าบล 
ลูกจ๎างประจ า 
พนักงานจ๎าง 
สามารถปฏิบัติ
หน๎าท่ีรํวมกันกับ
หนํวยงานอ่ืนๆ 
แบบบูรณาการได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๐๖ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 จัดการเลือกตั้งท๎องถิ่น เพื่อให๎การด าเนินการ
เลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารสํวนต าบล   และ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารสํวนต าบลดําน
นอก เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตสิภา
ต าบล และองค์การ
บริหารสํวนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และแกไ๎ข
เพิ่มเตมิจนถึง (ฉบับท่ี 
7) พ.ศ. ๒๕6๒ และ
พระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท๎องถิ่น หรือผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ 
แก๎ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. ๒๕62 
 

๑. นายกองค์การบริหาร
สํวนต าบล    
จ านวน  ๑ คน 
๒. สมาชิกสภาองค์การ
บริหารสํวนต าบล  
จ านวน  7 คน 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู๎มาใข๎สิทธิ
เลือกตั้งไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 70 

สามารถด าเนินการ
เลือกตั้งนายก
องค์การบริหาร
สํวนต าบล และ
สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
สํวนต าบลให๎
เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติ
สภาต าบล และ
องค์การบริหาร
สํวนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗และแกไ๎ข
เพิ่มเตมิจนถึง 
(ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ. 
๒๕6๒   

ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๐๗ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 อบรมให๎ความรู๎ด๎าน
กฎหมายแกํบุคลากรของ 
อบต.ดํานนอก และ
ประชาชนท่ัวไป 

1. เพื่อให๎บุคลากรของ
องค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานนอก ได๎
พัฒนาระบบการ
ให๎บริการแกํประชาชน 
2. เพื่อให๎บุคลากรของ
องค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานนอก ได๎
ตระหนักถึงความส าคญั
และสร๎างการรับรู๎
เกี่ยวกับกฎหมายการ
ตํอต๎านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
เจ๎าหน๎าท่ีรัฐ 
3. เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับ
กฎหมายพื้นฐานท่ี
เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
4. เพื่อเป็นการสรา๎ง
ภูมิคุ๎มกันกับทาง
กฎหมายให๎กับ
ประชาชน เพื่อปูองกัน
กับการกระท าท่ีผิด
กฎหมาย 

พนักงานสํวนต าบล 
ลูกจ๎าง และประชาชน
ผู๎สนใจเข๎ารํวมโครงการ 
รวม 40 คน  

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ
ได๎รับ
ความรู๎ไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1. บุคลากรของ
องค์การบริหาร
สํวนต าบลดําน
นอก ได๎มีการ
พัฒนาระบบการ
ให๎บริการแกํ
ประชาชน 
2. บุคลากรของ
องค์การบริหาร
สํวนต าบลดําน
นอก ได๎ตระหนัก
ถึงความส าคัญและ
สร๎างการรับรู๎
เกี่ยวกับกฎหมาย
การตํอต๎านการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบของ
เจ๎าหน๎าท่ีรัฐ 
3. ประชาชนมี
ความรู๎เบื้องต๎น
เกี่ยวกับกฎหมาย
พื้นฐานท่ีเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวัน 
 

ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๐๘ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 รณรงค์และตํอต๎านการ
ทุจริตคอรัปช่ันในองค์กร
ภาครัฐ 

1. เพื่อให๎มีความรู๎ความ
เข๎าใจในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปช่ัน 
2. เพื่อให๎ปลุกจติส านึก
และคํานิยมตํอตา๎นการ
ทุจริตคอรร์ัปชั่น 
3. เพื่อให๎เสริมสร๎าง
พฤติกรรมและวิธีการ
ท างานท่ีสุจริตโปรํงใส
ของข๎าราชการ และ
สามารถน าไปใช๎ในการ
ท างานและการด าเนิน
ชีวิตได ๎
4. เพื่อให๎สามารถน า
องค์ความรู๎ตํางๆในการ
ปูองกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ไปประยุกต์ใช๎ในการ
ท างานให๎กับองค์กรได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

คณะผู๎บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารสํวน
ต าบล พนักงานสํวน
ต าบล และประชาชนใน
พื้นที่ต าบลดํานนอก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความรู๎ไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1. มีความรู๎ความ
เข๎าใจในการ
ปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตคอรร์ัปชั่น 
2. ปลุกจติส านึก
และคํานิยมตํอตา๎น
การทุจริต 
3. เสริมสร๎าง 
พฤติกรรมและ
วิธีการท างานท่ี
สุจรติโปรํงใสของ
ข๎าราชการ และ
สามารถน าไปใช๎ใน
การท างาน 
4. สามารถน าองค์
ความรู๎ตํางๆในการ
ปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตคอรร์ัปชั่น 
ไปประยุกต์ใช๎ใน
การท างานให๎กับ
องค์กรได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๐๙ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 จ๎างเหมาจดัท าซุ๎มเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรสีิน 
ทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลา๎เจ๎าอยูหํัว 

เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์
และแสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดีตํอพระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินทร 
มหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลา๎เจ๎าอยูหํัว 

จ๎างเหมาจดัท าซุ๎มเฉลิม
พระเกียรตไิฟเบอร์กลาส 
จ านวนปีละ 1 ซุ๎ม 
รายละเอียดดังนี ้
1. ขนาดฐานกว๎าง 3.50 
เมตร สูง 5.8 เมตร 
2. กรอบไฟเบอร์กลาส 
ขนาด 230 x 340 ซม. 
1 กรอบ 
3. ฐานไฟเบอร์กลาส 
ขนาด 350 x 140 ซม. 
4. พานพํุมเงินพานพํุม
ทองไฟเบอร์กลาส 1 คู ํ
5. ตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. 
ไฟเบอร์กลาส 1 อัน 
6. ปูายทรงพระเจรญิไฟ
เบอร์กลาส 1 อัน 
7. ตราครุฑไฟเบอร์กลาส 
1 อัน 
8. ภาพไวนลิสมเดจ็พระ
เจ๎าอยูํหัว ร.10 1 ภาพ 
9. ปูายไวนลิช่ือส านักงาน 
1 ปาูย 
10. พร๎อมติดตั้ง 

 
 
 
 
 

100,000  100,000  จ านวนซุ๎ม
เฉลิมพระ
เกียรต ิ

ท าให๎ประชาชนได๎
รํวมเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์
และแสดงความ
จงรักภักดีตํอ
สถาบัน
พระมหากษตัริย์ 
เกิดความรักความ
สามัคคโีดยมี
สถาบัน
พระมหากษตัริย์
เป็นศูนย์รวมจิตใจ 

ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๑๐ 
 

 
5.1.2 งานบริหารงานคลัง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี   1. เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถการ
จัดเก็บภาษีของ
องค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานนอก  ให๎มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เพื่ออ านวยความ
สะดวกแกํประชาชนผู๎
มีหน๎าทีเ่สยีภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร๎าง 
3. เพื่อส ารวจพื้นท่ี
จริงและได๎ข๎อมลูจริง  
เพื่อน ามาคิดประเมิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร๎าง 
4. เพื่อประชาสัมพันธ์
ให๎ประชาชนเข๎าใจการ
ช าระภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร๎างและข๎อมลู
ตํางๆ  ท่ีเกี่ยวข๎องกับ
การช าระภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร๎าง 

1.  ออกบริการจดัเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร๎างนอกสถานท่ี  ให๎
ครอบคลมุทุกหมูํบ๎าน  
จ านวน  7  หมูํบ๎าน 
2. ประชาชนในเขต
ต าบลดํานนอก  ช าระ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร๎างได๎ในหมูํบ๎านของตน
ท าให๎ไมํต๎องเสียเวลาใน
การเดินทางมาช าระภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง
องค์การบริหารสํวนต าบล
ดํานนอก 
3. ประชาสัมพันธ์ให๎
ประชาชนในแตํละ
หมูํบ๎านมาช าระภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร๎างของแตํ
ละหมูํบา๎นหมูํบ๎านละไมํ
ต่ ากวําร๎อยละ 60 
  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 อบต.
สามารถ
จัดเก็บภาษี
ได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 
60 

1. ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกมาก
ขึ้นในการช าระ
ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร๎าง 
2. สามารถจดัเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร๎างไดต๎าม
เปูาหมายที่ก าหนด
ไว ๎
3. ได๎ข๎อมูลการ
จัดเก็บ  การ
ประเมินภาษีอยําง
ถูกต๎องและเป็น
ธรรม 
4. องค์การบริหาร
สํวนต าบลดําน
นอกมีรายได๎
จัดเก็บเองเพิ่มขึ้น 
 

กองคลัง 

 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๑๑ 
 

 
5.1.2 งานบริหารงานคลัง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 
(ตํอ) 

5. เพื่อเรํงรดัและให๎
การจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร๎าง  
ประจ าปี  พ.ศ. 
2566-2570  ได๎
ตามเปูาหมายที่
ก าหนด 
6. ด าเนินการช้ีแจง
และบริการให๎ข๎อมลู
การสอบถามข๎อ
กฎหมายที่เกีย่วข๎อง
กับการช าระภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร๎างของ
ประชาชนเพื่อให๎
ประชาชนไดเ๎ข๎าใจ
และเห็นถึง
ความส าคญัของการ
ช าระภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร๎าง 
 

4. ผู๎ที่อยูํในขํายต๎องเสีย
ภาษี  ดังนี ้
-ผู๎ช าระภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร๎างต๎องเป็น
ครอบครองหรือท า
ประโยชน์ในท่ีดินหรือสิ่ง
ปลูกสร๎างในเขตต าบล
ดํานนอกพื้นทีป่ระชาชน
ในพื้นที่ต าบลดํานนอก   

      5. ประชาชนได๎
รับทราบและเห็น
ความส าคญัของ
การช าระภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร๎าง
เพิ่มมากข้ึน
เนื่องจากเป็น
หน๎าท่ีที่ต๎องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 
 

 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๑๒ 
 

 
5.1.2 งานบริหารงานคลัง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 จัดท าฐานภาษี  ส ารวจ
ข๎อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง  
จัดท าบญัชีรายการที่ดินและ
สิ่งปลูกสร๎างและประเมิน
ภาษีประจ าป ี
 
 

1. เพื่อให๎มีข๎อมูลทีด่ิน
และสิ่งปลูกสร๎าง
ทั้งหมดในพื้นที่ต าบล
2. เพื่อน าข๎อมูลที่
ได๎มาใช๎ในการจดัเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร๎างในต าบลได๎อยําง
ถูกต๎อง รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้ง
น าไปใช๎ในการเรํงรดั 
ติดตามการจดัเก็บ
ภาษีให๎ครบถ๎วน 
ถูกต๎อง 
 

องค์การบริหารสํวนต าบล  
มีเปูาหมายในการส ารวจ
ข๎อมูลที่ดินและสิ่งปลูก
สร๎าง  รวมทั้งการใช๎
ประโยชน์ของที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร๎างครอบคลุมพื้นท่ี
ทั้งหมดของต าบล  ซึ้งมี
พื้นที่ 47.26 ตาราง
กิโลเมตร จ านวนท่ีดิน
ประมาณ  3,018  
แปลง และสิ่งปลูกสร๎าง
ประมาณ  967  หลัง 
และข๎อมลูปูายและ
คําธรรมเนียมใบอนุญาต
ตํางๆในพ้ืนท่ีต าบล 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.ประเมิน 
ผลโครง 
การโดยวัด
จากจ านวน
ข๎อมูลที่ดิน
และสิ่งปลูก
สร๎างที่ได๎
จากการ
ส ารวจ 
2.ติดตาม
ความก๎าว 
หน๎า โดยมี
การรายงาน
ความก๎าว 
หน๎าในการ
ด าเนนิ
โครงการตํอ
ผู๎บังคับบัญ
ชาตามสาย
งานล าดับ
ช้ัน 
 

1. องค์การบริหาร
สํวนต าบลดําน
นอกมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 
2. องค์การบริหาร
สํวนต าบลดําน
นอกสามารถ
บริหารงานได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ 
3. องค์การบริหาร
สํวนต าบลดําน
นอกมีระบบการ
จัดเก็บภาษีท่ี
แนํนอน ถูกต๎อง
และเป็นธรรม 
 

กองคลัง 

รวม 42 โครงการ - - 750,000 850,000 750,000 850,000 750,000 - - - 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๑๓ 
 

  
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชวิีต 
   5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
       5.2  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ท๎องถิ่น รักการอําน 1. เพื่อพัฒนาทุกชํวง
วัยให๎มีทักษะและนสิัย
รักการอํานและการ
เรียนรูต๎ลอดชีวิต ด๎วย
กิจกรรมสํงเสริมการ
อํานทุกรูปแบบ 
2. เพื่อจัดหา
ทรัพยากรสื่อสํงเสริม
การอํานท่ีมีคุณภาพ
และหลากหลาย
เหมาะสมทุกชํวงวัย 
มุํงเน๎นสื่อท่ีประชาชน
ต๎องรู๎ควรรู๎และนํารู ๎
 

1. พนักงานสํวนต าบล 
และประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลดํานนอก 
2. ท่ีอํานหนังสือหมูํบ๎าน
ละ 1 แหํง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความรู๎ไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1. พัฒนาทุกชํวง
วัยให๎มีทักษะและ
นิสัยรักการอําน
และการเรียนรู๎
ตลอดชีวิต ด๎วย
กิจกรรมสํงเสริม
การอํานทุกรูปแบบ 
2. สื่อสํงเสรมิการ
อํานที่มีคุณภาพ
และหลากหลาย
เหมาะสมทุกชํวง
วัย มุํงเน๎นสื่อท่ี
ประชาชนต๎องรู๎
ควรรู๎และนํารู ๎
 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๑๔ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ท๎องถิ่น รักการอําน (ตํอ) 3. เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎มีแหลํง
การเรยีนรู๎ให๎ทันสมัย
มรวมทั้งสภาพแวด 
ล๎อมท่ีเอื้อตํอการอําน
ทุกกลุํมเปูาหมาย 

       3. สํงเสริมและ
สนับสนุนให๎มี
แหลํงการเรียนรู๎ให๎
ทันสมัยมรวมทั้ง
สภาพแวด 
ล๎อมท่ีเอื้อตํอการ
อํานทุก
กลุํมเปูาหมาย 

 

รวม 5 โครงการ - - 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๑๕ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวิีต 
   5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
       5.3  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ี
ท างานนําอยูํ นําท างาน  
(5 ส.) 

1. เพื่อสร๎าง
บรรยากาศและ
สิ่งแวดล๎อมในสถานท่ี
ท างานให๎ดีขึ้น 
2. เพื่อให๎บุคลากรมี
สํวนรํวมในการ
ปรับปรุงงานและ
สถานท่ีท างาน 
3. เพื่อให๎สถานท่ี
ท างานสะอาด และ
เป็นระเบียบเรียบร๎อย 
4. เพื่อให๎บุคลากร 
สามารถปฏิบัติงาน 
ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว  
และประหยดัทรัพยากร 

พนักงานสํวนต าบล  
ลูกจ๎าง  และพนักงานจ๎าง  
ขององค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานนอก  รํวมมือ
กันด าเนินกิจกรรม 5ส 
(สะสาง สะดวก สะอาด 
สุขลักษณะ  และสร๎าง
นิสัย)   

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 โดยจะท า
ทุกวันพุธ
แรกของ
เดือน อยําง
น๎อยเดือน
ละ 1 ครั้ง 

1. บรรยากาศและ
สิ่งแวดล๎อมใน
สถานท่ีท างานดีขึ้น 
2. บุคลากรได๎มี
สํวนรํวมในการ
ปรับปรุงงานและ
สถานท่ีท างาน 
3. สถานท่ีท างาน
สะอาด และเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย 
4. บุคลากร
สามารถปฏิบัติงาน
ได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว และ
ประหยดัทรัพยากร 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 

รวม 5 โครงการ - - 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 - - - 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๑๖ 
 

  
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
       5.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น 1.  เพื่อจัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานนอกรํวมกับ
ประชาคมท๎องถิ่น  
สํวนราชการ  และ
รัฐวิสาหกิจที่เกีย่วข๎อง  
เพื่อแจ๎งแนวทาง
พัฒนาท๎องถิ่น  
รับทราบปัญหา  
ความต๎องการ  
ประเด็นการพัฒนา 
และประเด็นที่
เกี่ยวข๎องตลอดจน  

๑.  คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารสํวนต าบล
ดํานนอก  สัดสํวน
ประชาคมท๎องถิ่นระดับ
ต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารสํวนต าบล
ดํานนอก พนักงานสํวน
ต าบล  ลูกจา๎งประจ า  
พนักงานจ๎างองค์การ
บริหารสํวนต าบลดําน
นอก 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร๎อยละของ
ระดับ
ความส าเร็จ
ในการ
บรรลเุปูา 
หมายตาม
แผนพัฒนา
ท๎องถิ่น 

๑.  องค์การ
บริหารสํวนต าบล
ดํานนอกมี
แผนพัฒนาท๎องถิ่น
ที่เพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลง ท่ีมา
จากปัญหา ความ
ต๎อง ความจ าเป็น
ของประชาชนและ
ทุกภาคสํวน 
 

ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๑๗ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
(ตํอ) 

ความชํวยเหลือทาง
วิชาการและแนวทาง
ปฏิบัติทีเ่หมาะสมกับ
สภาพพื้นที่เพ่ือน ามา
ก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น  โดยให๎น า
ข๎อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาจากหนํวยงาน
ตํางๆ และข๎อมลูใน
แผนพัฒนาหมูํบ๎าน
หรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น  หรือการ
ทบทวนแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น  และที่
เพิ่มเตมิ  เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 
2.  เพื่อประชุม
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารสํวนต าบลดําน 

๒.  คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหาร
สํวนต าบลดํานนอก 
(ประชุมจัดท าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น  หรือทบทวน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น  จัดท า
รํางแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่
เพิ่มเตมิ  เปลี่ยนแปลง 
โดยพร๎อมเหตผุลและ
ความจ าเป็นเสนอตํอ
คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารสํวนต าบล
ดํานนอก)  
 

      ๒.  มีแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นที่น าไปสูํ
การปฏิบัตไิด๎อยาํง
มีประสิทธิภาพให๎
องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นใช๎
แผนพัฒนาท๎องถิ่น  
เป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณ
รายจํายประจ าปี  
งบประมาณ
รายจํายเพิ่มเติม 
และงบประมาณ
จากเงินสะสม ใน
สํวนท่ีเกี่ยวข๎อง 
สามารถแก๎ไข
ปัญหาความเดือน
ร๎อนให๎กับ
ประชาชนและ
พัฒนาได๎ 
ประชาชนมีความ
พึงพอใจสูงสุด 
 

 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๑๘ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
(ตํอ) 

นอก  รวบรวม
แนวทางและข๎อมูล 
น ามาวิเคราะห์ เพื่อ
จัดท ารํางแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นแล๎วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานนอก (กรณี
จัดท ารํางแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นที่เพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง พร๎อม
เหตุผลและความ
จ าเป็นเสนอตํอ
คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานนอก)   
3. เพื่อจัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานนอก เพื่อ
พิจารณารําง
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 
เพื่อเสนอผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น 

๓.  เพื่อให๎แผนพัฒนา
ท๎องถิน่น าไปสูํการปฏิบัติ
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพให๎
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นใช๎แผนพัฒนา
ท๎องถิ่น  เป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจําย
ประจ าปี  งบประมาณ
รายจํายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสม 
ในสํวนท่ีเกี่ยวข๎อง 
สามารถแก๎ไขปัญหาความ
เดือนร๎อนให๎กับประชาชน
และพัฒนาได๎ ประชาชนมี
ความพึงพอใจสูงสุด 
 

      ๓.  หมูํบ๎านได๎รับ
การพัฒนาท่ีดีขึ้น 
ปัญหาความเดือน
ร๎อนของประชาชน
ได๎รับการแก๎ไข 
เกิดประโยชน์สุข
แกํประชาชนโดย
วิธีการบริหาร
จัดการบ๎านเมืองที่
ดี   
 

 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๑๙ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 อบต.เคลื่อนที่และคาราวาน
แก๎จน 

1. เพื่อแก๎ไขบรรเทา
ปัญหาความเดือดร๎อน
ของประชาชนได ๎
2. เพื่ออ านวยความ
สะดวกให๎แกํ
ประชาชนในการ
ติดตํอราชการให๎ท่ัวถึง
ยิ่งขึ้น 
3. เพื่อไดร๎ับข๎อมลู
ปัญหาความต๎องการ
ของประชาชนได๎อยําง
แท๎จริง 
4. เพื่อสํงเสริม
จริยธรรมการ
ชํวยเหลือพ่ึงพากัน
ระหวํางประชาชชนใน
ต าบล และความ
รํวมมือระหวําง
ประชาชนกับ
หนํวยงานราชการ 

 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
ดํานนอก ผู๎เข๎ารํวม
โครงการไมํน๎อยกวํา 
140 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 
มีความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1. สามารถแก๎ไข
ปัญหาความ
เดือดร๎อนของ
ผู๎ด๎อยโอกาสและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได ๎
2. ประชาชนเข๎า
มารับบริการจาก
สํวนราชการได๎
อยํางสะดวกขึ้น 
3. ได๎ทราบถึง
ปัญหาความ
ต๎องการของ
ประชาชนอยําง
แท๎จริง 
4. เสริมสร๎างความ
รํวมมือรํวมใจใน
การปฏิบัติงาน
ระหวํางหนํวยงาน
ตํางๆที่ให๎บริการ 

ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๒๐ 
 

 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 เสรมิสร๎างศักยภาพผู๎น า
ชุมชน เพื่อความรํวมมือใน
การพัฒนาหมูํบ๎าน 

1. เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎ ความเข๎าใจ 
ทักษะตํางๆ และ
ทัศนคติที่ดี น าความรู๎
ประสบการณ์จากการ
อบรมไปพัฒนาตนเอง
และถํายทอดให๎กับกลุํม
ที่รับผิดชอบตํอไป 
2. เพื่อเสริมสร๎างความ
รัก ความสามัคคี ความ
ผูกพัน และมีใจสงบ 
ด าเนินชีวิตอยํางมี
เหตุผล ซื่อสตัย์ สจุริต 

คณะผู๎บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารสํวน
ต าบล พนักงานสํวน
ต าบล พนักงานจ๎าง ผู๎น า
ชุมชน อสม. เกษตรกร 

 150,000    ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความรู๎ไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1. มีความรู๎ ความ
เข๎าใจ ในการ
พัฒนาตนเอง 
พัฒนาชุมชนตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เกิดกระบวน 
การเรยีนรู๎รํวมกัน
ของคนในชุมชน 
3. น าความรู๎และ
ประสบการณ์ที่ได๎
จากการเรียนรู๎
ท๎องถิ่นอื่นมาปรับ
ใช๎ให๎เกิดประโยชน์
แกํท๎องถิ่นตนเอง 

ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

รวม 11 โครงการ - - 30,000 180,000 30,000 30,000 30,000 - - - 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๒๑ 
 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา  

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาเมือง 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
สายบ๎านนางหอมหวน   
เสิงขุนทด – บ๎านนางเมตตา  
พันชนะ 
หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบึง 

1. เพือ่แก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 
3. เพื่อปรับปรุงถนน
ให๎มีสภาพท่ีดีขึ้น 

กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 165.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
 

270,000     ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๒๒ 
 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 กํอสร๎างถนนหินคลุก  
สายบ๎านนางทุเรียน ดีขุนทด 
– บ๎านนางล๎อม ดาดขุนทด 
หมูํที่ 2 บ๎านพระหัวบึง 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

กว๎าง 3.00 เมตร  
ยาว 30.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

60,000     ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

3 ขยายเขตไฟฟูาแสงสวําง
สาธารณะ 
จากบ๎านนายแถม –  
บ๎านนางจ าเนียร 
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 

1. เพื่อขยายเขตไฟฟูา
แสงสวํางสาธารณะ 
2. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางสญัจร 
3. เพื่อความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

จ านวน 3 จุด  
จุดที่ 1 หน๎าบ๎าน
นางจรัญ 
จุดที่ 2 หน๎าบ๎านนางจ า
เนีนร 
จุดที่ 3 บ๎านนางศรีจันทร ์
 

 23,400    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1. ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไป-มา
และขนสํงทางการ
เกษตร 
2. ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๒๓ 
 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
สายบ๎านนายเผื่อน – บ๎าน
นายสนั่น 
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

กว๎าง 3.50 เมตร  
ยาว 30.00 เมตร 
 
 

58,000     ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

5 วางทํอระบายน้ า  
จากบ๎านนายสันทัด – บ๎าน
นางน๎อย 
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 

เพื่อแก๎ไขปัญหาการ
ระบายน้ าในพื้นที่ท่ีมี
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

ความยาว 90 เมตร 
(ตามแบบและราย 
ละเอียดที่องค์การบริหาร
สํวนต าบลดํานนอก
ก าหนด) 

  80,000   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎การระบาย
น้ าในชํวงฤดูฝนมี
ความคลํองตัวและ
ไมํมีปญัหาน้ าทํวม
ขังในพื้นที่ 

กองชําง 

6 ขุดลอกบํอบ าบัดน้ าเสียโรง
ประปา พร๎อมติดตั้งเครื่อง
บ าบัดน้ าเสียพลังงาน
แสงอาทิตย์ (คลองหลังที่ท า
การองค์การบริหารสํวน
ต าบลดํานนอก ) 
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 

เพื่อปรับปรุงระบบ
บ าบัดน้ าเสียของ
ชุมชนให๎มี
ประสิทธิภาพ 

ขุดลอกบํอบ าบัดน้ าเสีย
โรงประปา พร๎อมตดิตั้ง
เครื่องบ าบัดน้ าเสีย
พลังงานแสงอาทิตย์ 
(คลองหลังที่ท าการ
องค์การบริหารสํวนต าบล
ดํานนอก ) (ตามแบบและ
รายละเอียดที่องค์การ
บริหารสํวนต าบลดําน
นอกก าหนด) 

   500,000  ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 70 

ท าให๎ทัศนียภาพ
และภมูิทัศน์ใน
พื้นที่สวยงามมาก
ขึ้น ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี
 

กองชําง 

แบบ ผ. 02/1 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๒๔ 
 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 

1. เพื่อขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 
2. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางสญัจร 
3. เพื่อความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

จ านวน 4 จุด     31,200 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1. ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไป-มา
และขนสํงทางการ
เกษตร 
2. ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 

8 กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
สายบ๎านนายสมเกียรติ 
– ล าห๎วยนารํอง 
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 100.00 เมตร 
 
 

220,000     ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปญัหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๒๕ 
 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
สายบ๎านนายสาคร  - บ๎าน
นายสุรศักดิ ์
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 50.00 เมตร 
 
 

 110,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

10 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
สายบ๎านนายนภดล – บ๎าน
นายจ าลอง 
หมูํที่ 4 บ๎านดํานนอก 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

กว๎าง 5.00 เมตร  
ยาว 150.00 เมตร 
 
 

  412,500   ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๒๖ 
 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
บ๎านนางตุ๏บ ค าขุนทด 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

1. เพื่อขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 
2. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางสญัจร 
3. เพื่อความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ความยาว 62 เมตร 25,000     ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1. ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไป-มา
และขนสํงทางการ
เกษตร 
2. ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 

12 ติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะ
พร๎อมสายดับ  
รอบสระตะวันตก 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

1. เพื่อขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 
2. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางสญัจร 
3. เพื่อความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ความยาว 450 เมตร 
จ านวน 14 จดุ 

 140,000    ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1. ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไป-มา
และขนสํงทางการ
เกษตร 
2. ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๒๗ 
 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
ทางเข๎าบ๎านนายณัฐภูมิ  
ดุลย์ขุนทด 
หมูํที่ 6 บ๎านหัวบํอ 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

กว๎าง 3.00 เมตร  
ยาว 60.00 เมตร 
 
 

  99,000   ประชาชนมี
ความพงึ
พอใจไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

รวม 13 โครงการ - - 633,000 273,000 591,500 500,000 31,200 - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๒๘ 
 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา  

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาเศรษฐกิจ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อบรมให๎ความรู๎ในการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหาโรค
ระบาดในพืช 

1. เพื่อให๎เกษตรกร
และผูส๎นใจได๎รับ
ความรู๎และมีความ
เข๎าใจในการปูองกัน
และแก๎ไขปญัหาโรค
ระบาดในพืชมาก
ยิ่งข้ึน 
2. เพื่อชํวยลดการใช๎
สารเคมี ท าให๎
ปลอดภัยตํอสิ่งมีชีวิต 
3. เพื่อให๎ผลผลิตของ
เกษตรกรมีปรมิาณ
และคณุภาพดีขึ้น 

เกษตรกรและผู๎สนใจ 
จ านวน 50 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความรู๎ไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1. เกษตรกรและ
ผู๎สนใจได๎รับความรู๎
และมีความเข๎าใจ
ในการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาโรค
ระบาดในพืชมาก
ยิ่งข้ึน 
2. ลดการใช๎สาร 
เคมี ท าใหป๎ลอด 
ภัยตํอสิ่งมีชีวิต 
3. เพื่อให๎ผลผลิต
ของเกษตรกรมี
ปริมาณและ
คุณภาพดีขึ้น 

ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

แบบ ผ. 02/1 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๒๙ 
 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 อบรมให๎ความรู๎ในการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหาโรค
ระบาดในสัตว ์

1. เพื่อให๎เกษตรกรมี
ความรู๎ในการปูองกัน
และแก๎ไขปญัหาโรค
ระบาดในสัตว์มาก
ยิ่งข้ึน 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์
เน๎นย้ าการสื่อสารท า
ความเข๎าใจแกํ
เกษตรกรในเรื่องการ
เฝูาระวัง ปูองกัน และ
ควบคุมโรค เพื่อไมํให๎
เกษตรกรมีความตื่น
ตระหนก กังวลใจ 
 

เกษตรกรและผู๎สนใจ 
จ านวน 50 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความรู๎ไมํ
น๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 

1. เกษตรกรมี
ความรู๎ในการ
ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาโรคระบาด
ในสัตว์มากยิ่งข้ึน 
2. เกษตรกรมี
ความเข๎าใจในเรื่อง
การเฝาูระวัง 
ปูองกัน และ
ควบคุมโรค ท่ี
ถูกต๎อง สามารถ
ปูองกันและ
ควบคุมโรคใน
เบื้องต๎นได ๎

ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

รวม 10 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๓๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
สายทุํงตลอดสาย  
บ๎านหัวบํอ หมูํที่ 6 ต าบล
ดํานนอก เช่ือมต าบล 
สระจรเข๎ อ าเภอดํานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 
 

1. เพือ่แก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง  ๔.00  เมตร    
ยาว  ๑,๖๕๐  เมตร    
หนา  ๐.๑๕  เมตร  
หรือพ้ืนท่ีกํอสร๎างไมํน๎อย
กวํา 6,600 ตารางเมตร 

3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

อบจ.นม 

2 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
สายบ๎านพระหัวบึง หมูํที่ 2 
ต าบลดํานนอก เช่ือม  
บ๎านดอนตะแบง หมูํที่ 6 
ต าบลสระจรเข๎ อ าเภอดําน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง  ๔.00  เมตร    
ยาว  2,400  เมตร    
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร 
หรือพ้ืนท่ีกํอสร๎างไมํน๎อย
กวํา 9,600 ตารางเมตร 

5,280,000 5,280,000 5,280,000 5,280,000 5,280,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

อบจ.นม 

แบบ ผ. 02/2 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๓๑ 
 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ปรับปรุงถนนหินคลุก  
สายบ๎านมะขามน๎อย หมูํที่ 
5 ต าบลดํานนอก เช่ือม  
บ๎านสระขุด หมูํที่ 14 ต าบล
บัลลังก์ อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง  ๔.00  เมตร    
ยาว  3,700  เมตร    
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไมํ
น๎อยกวํา 2,220 
ลูกบาศก์เมตร 

1,776,000 1,776,000 1,776,000 1,776,000 1,776,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

อบจ.นม 

4 ปรับปรุงถนนหินคลุก  
สายบ๎านดาํนนอก หมูํที่ 4 
ต าบลดํานนอก เช่ือม  
บ๎านหนองบง หมูํที่ 1 ต าบล
ดํานใน อ าเภอดํานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง  ๔.00  เมตร    
ยาว  2,000  เมตร    
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไมํ
น๎อยกวํา 1,200 
ลูกบาศก์เมตร 

960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

อบจ.นม 

5 ปรับปรุงถนนหินคลุก  
สายบ๎านพระหัวบึง หมูํที่ 2 
ต าบลดํานนอก เช่ือม  
บ๎านเขื่อน หมูํที่ 5 ต าบล
หนองบัวละคร อ าเภอดําน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

1. เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการใช๎
เส๎นทางในการสญัจร 
2. เพื่อความปลอดภยั
ตํอชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ถนนกว๎าง  ๔.00  เมตร    
ยาว  1,900  เมตร    
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไมํ
น๎อยกวํา 1,140 
ลูกบาศก์เมตร 

912,000 912,000 912,000 912,000 912,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 

1.ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไขปัญหาได๎
ถูกต๎องตามความ
ต๎องการ 
2.ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น 

อบจ.นม 

รวม 25 โครงการ - - 12,828,000 12,828,000 12,828,000 12,828,000 12,828,000 - - - 

แบบ ผ. 02/2 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๓๒ 
 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก   

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป งบลงทุน 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน ชุดรับแขก 5 ท่ีนั่ง พร๎อมโต๏ะกลาง 
จ านวน 1 ชุด ประกอบด๎วย 
1. ตัวยาว 3 ท่ีนั่ง 
2. ตัวเดี่ยว 2 ตัว 
3. เป็นแบบพนักพิงหุ๎นด๎วยหนัง
เทียม 
จัดหาโดยสืบราคาตามท๎องตลาด 

  10,000   ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

2 การรักษาความสงบภายใน งบลงทุน 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ ชุดเสาปูายคูํ เขตโรงเรียนไฟ
กระพริบ โซลําเซลล์ จ านวน 2 ชุด 
1. ปูายเขตโรงเรียน ชนิดมไีฟ
กระพริบพลังงานแสงอาทิตย ์
2. แผงโซลําเซลล์ 5 วัตต ์
3. แบตเตอรี่ 12 โวลท์ 
4. หลอดไฟ LED 
5. สติกเกอรส์ีเขียวสะท๎อนแสง 
6. ขนาดเสา ไมํต่ ากวํา 2.5       
ทาขาวสลับด า 

47,000     ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

 
 
 

แบบ ผ. 03 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๓๓ 
 

 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 บริหารงานท่ัวไป งบลงทุน 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ เครื่องเสียงห้องประชุม 
ประกอบด้วย 
1. ไมค์ลอยแบบมือถือคู่ จ านวน 
1 ชุด คุณลักษณะ 
- เป็นเครื่องสํงสญัญาณไมโครโฟน
ชนดิมือถือ (Handheld 
Transmitter) แบบเลือกความถี่ใช๎
งานได ๎
- มีปุุมเปิดปดิและทีต่ัวเครื่อง (on-
off) 
- มีหลอด LED แสดงผลระดับ
แบตเตอรี่ที่ใช๎งาน 
- สามารถใช๎แบตเตอรี่ขนาด AA 
1.5 V สองก๎อน 
- มีสวิทซ์เลือกการขายได๎ HI หรือ 
LOW 
- มีปุุมเลือกชํองความถี่ใช๎งานท่ี
เครื่องสํง 
- มีจอแสดงชํองความถี่ใช๎งาน 

 52,500    ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

 
 
 
 

แบบ ผ. 03 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๓๔ 
 

 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 บริหารงานท่ัวไป (ตํอ) งบลงทุน 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ 2. ล าโพงแขวนผนัง จ านวน 3 คู่ 
คุณลักษณะ 
- ดอกล าโพงมีขนาดไมํน๎อยกวํา 
6.5 น้ิว 
- มีเสียงแหลม 1 ตัว 
- ไลน์ทรานส์ฟอร์มเมอร์ 
4/8/16/30w (100v) 
- ความถี่ตอบสนอง 50Hz-
20KHz 
- ความไว 89dB/W/M 
- ,มีความต๎านทาน 8 โอห์ม 
- รองขับก าลังขบั 50W 
RMS/300W MAX 
- ขั้วตํอ แจ๏คไบติ้งโพสต์คู ํ
- ขนาด (กxลxส) 
205x180x285 ม.ม. 
 

      

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 03 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๓๕ 
 

 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 บริหารงานท่ัวไป (ตํอ) งบลงทุน 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ 3. ชุดไมค์ประธาน จ านวน 1 ตัว 
คุณลักษณะ 
- เป็นชุดไมโครโฟนส าหรับประธาน
การประชุม 
- ไมโครโฟนเป็นแบบคอนเดนเซอร์
พร๎อมไฟวงแหวนสีแดงแสดงการ
ท างาน 
- ก๎านไมโครโฟนสามารถโค๎งงอได๎
ความยาวไมํน๎อยกวํา 480 
มิลลเิมตร 
- มีสวิตซ์ไมโครโฟนส าหรับเปิด-ปิด 
การท างานของไมโครโฟน 
- มีสวิตซ์ตดัการสนทนาส าหรับกด
ตัดการท างานของชุดผูร๎ํวมประชุม 
- มีล าโพงภายในตัวขนาด 2 วัตต์ 
8  โอห์ม โดยล าโพงจะตดัการ
ท างานโดยอัตโนมัติเมื่อเปิด
ไมโครโฟน เพื่อหลีกเลีย่งการเกิด
เสียงหอน 
- มีชํองตํอขนาด 3.5 มลิลิเมตร
ส าหรับตํอไปยังหูฟัง 
- มีชํองตํอขนาด 3.5 มลิลิเมตร 
ส าหรับตํอไปยังไมโครโฟนภายนอก 
 

      

แบบ ผ. 03 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๓๖ 
 

 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 บริหารงานท่ัวไป (ตํอ) งบลงทุน 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ - มีปุุมปรับระดับความดังของเสียง
ล าโพงและหูฟัง 
- มีสายสญัญาณพร๎อมปลั๊กตํอเป็น
แบบ DIN 8 ขา ความยาว 2 เมตร 
4. ตู้ล าโพงพร้อมขาต้ังล าโพง
แบบต้ังพ้ืน จ านวน 1 คู่ 
คุณลักษณะ 
- ดอกล าโพงมีขนาดไมํน๎อยกวํา 
15 น้ิว 
- ทวีทเตอร์ ไทเทเนียไดรเวอร์ 44 
ม.ม. 
- ความถี่ตอบสนอง 40Hz-
18KHz 
- ความไว 98 dB/W/M 
- มีความต๎านทาน 8  โอหม์ 
- รองขับก าลังขับ 200 Watt 
RMS 1500 Watt Max 
- ขั้วตํอ แจ๏สสเปคคอน x 2 
- ขนาด (กxลxส) 
460x400x685 ม.ม. 
- วัสดุ พลาสติก ABS  
- มีไฟบอกสถานการณ์ท างาน 
 

      

 

แบบ ผ. 03 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๓๗ 
 

 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 บริหารงานท่ัวไป (ตํอ) งบลงทุน 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ ขาต้ังล าโพงแบบต้ังพ้ืน 
- วัสดุเป็นเหล็ก 
- ปรับความสูงได ๎
- ฐานตั้งขา 3 แฉก 
5. มิกเซอร์ (Mixer) จ านวน 1 
เครื่อง คุณลักษณะ 
- มีอินพุทไมํน๎อยกวํา 8 อินพุท 
- มีแอฟเฟค ให๎ใช๎ไมํน๎อยกวํา 16 
โปรแกรม 
- มีก าลังขับ 300W i 2 @ 8 
Ohm 
- มีก าลังขับ 500W i 2 @ 4 
Ohm 
- มีชํองเสียบ USB 
6. ค่าติดต้ังอุปกรณ์และเซทระบบ 
จัดหาโดยสืบราคาตามท๎องตลาด 

      

4 บริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ํ

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI 
Lumens จ านวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 

  28,000   ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

 

แบบ ผ. 03 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๓๘ 
 

 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 บริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ํ

จอรับภาพพร๎อมขาตั้ง ขนาดเส๎น
ทแยงมุม 120 นิ้ว จ านวน 1 จอ 
กลํองจอเป็นเหล็ก ขาตั้งจอเป็น
แบบสามขา เนื้อจอติดแกน
อลูมิเนียม และโครงสร๎างจอ
แข็งแรง ทนทานตํอการใช๎งาน มี
ระบบบล็อกจอ มีขอเกี่ยวจอ ปรับ
ระดับจอใหเ๎หมาะสมกับความสูง
ของสถานท่ี เนื้อจอสีขาวท าจาก 
Fiber Glass 
จัดหาโดยสืบราคาตามท๎องตลาด 

  4,200   ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 03 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๓๙ 
 

 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 บริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ อุปกรณ์อํานบัตรแบบอเนก 
ประสงค์ (Smart Card Reader) 
จ านวน 2 เครื่อง โดยมีคณุลักษณะ
พื้นฐานดังนี ้
- สามารถอํานและเขียนข๎อมลูใน
บัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
7816 ได ๎
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมํ
น๎อยกวํา 4.8  MHz 
- สามารถใช๎งานผํานชํองเชื่อมตํอ 
(Interface) แบบ USB ได ๎
- สามารถใช๎กับบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช๎
แรงดันไฟฟูาขนาด 5 Volts, 3 
Volts และ1.8 Volts ได๎เป็นอยําง
น๎อย 

1,400     ส านักปลดั 
อบต.ดําน

นอก 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 03 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๔๐ 
 

 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 การศึกษา งบลงทุน 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสํวน 
(ราคารวมคาํติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืน 
ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน  
2 เครื่อง โดยมีคณุลักษณะดังนี้                     
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไมํต่ า
กวํา  36,000 บีทียู                            
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวม
คําติดตั้ง             
3) ต๎องไดร๎ับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)                
4) ต๎องเป็นเครื่องปรบัอากาศท่ี
ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนํวย
สํงความเย็นและหนํวยระบายความ
ร๎อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหนํวงเวลาการท างาน
ของคอมเพรสเซอร ์
6) การตดิตั้งเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสํวน ประกอบด๎วย
อุปกรณ์ ดังนี้  
   -สวิตช์ 1 ตัว 
   -ทํอทองแดงไปกลับหุ๎มฉนวน
ยาว 4 เมตร 
   -สายไฟยาวไมํเกิน 15 เมตร                                

98,000     กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

แบบ ผ. 03 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๔๑ 
 

 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 สาธารณสุข งบลงทุน 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องพํนหมอกควัน จ านวน 2 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี ้
1. ปริมาณการฉีดพํนน้ ายาไมํน๎อย
กวํา 40 ลติรตํอช่ัวโมง 
2. ถังบรรจุน้ ายาไมํน๎อยกวํา 6 
ลิตร 
3. ก าลังเครื่องยนต์ไมํน๎อยกวํา 25 
แรงม๎า 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
ส านักงบประมาณ 

59,000 59,000    กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 

9 สาธารณสุข งบลงทุน 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์กีฬา เครื่องออกก าลังกาย จ านวน 4 ชุด 
เชํน เครื่องออกก าลังข๎อเขํา เครื่อง
ออกก าลังกายขา แขน ลดหน๎าท๎อง 
เครื่องบริหารข๎อสะโพก เครื่อง
บริหาร หลัง ไหลํ ขา สะโพก แบบ
เบาะยกไรส๎ปริง เครื่องบริหารข๎อ
สะโพกแบบเหวี่ยงซ๎าย ขวา (แบบ
เดี่ยว) ฯลฯ 

300,000 200,000 200,000   กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 

 
 
 

แบบ ผ. 03 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๔๒ 
 

 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน 
คําครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 60 w  พร๎อมติดตั้ง  
จ านวน  9  ชุด  โดยมีรายละเอียด
และสํวนประกอบดังน้ี 
- แผงโซลาเซลล์ 60w 
- แบตเตอร์รี่ 12v 40AH 
- ส ารองไฟ 1 – 2 วัน  ระยะสํอง
สวํางไมํน๎อยกวํา 10 ช่ัวโมง 
- หลอด LED 800 แสงสีขาว  
- ความสวํางไมํน๎อยกวํา 20 – 
25Lux ที่ความสูง 6 เมตร พื้นที่
สํองสวําง  80 – 100 ตารางเมตร 
- อุปกรณ์ควบคุมระบบชารต์
อัตโนมัตเิปิด – ปิด อัตโนมัต ิ

270,000     กองชําง 

 รวม 775,400 311,500 242,200 - -  
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 03 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๔๓ 
 

ส่วนท่ี 4 
 การติดตามและประเมินผล  
 
4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได๎ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีอ านาจและหน๎าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น จะต๎องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วํา
ด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท๎องถิ่นจะต๎องสอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมูํบ๎านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต๎องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท๎องถิ่นระดับจังหวัด รํวมกับคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารสํวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นระดับจังหวัด  ผู๎แทนองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  รํวมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให๎การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดย
น ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช๎เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นของตนเองได๎ตํอไป และเพ่ือให๎สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและตอบสนองความต๎องการของประชาชนอันจะน าไปสู๎การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท๎องถิ่นได๎
อยํางแท๎จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดตํอประชาชนในท๎องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองสําวนท๎องถิ่น  จึงต๎องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสูํการบูรณาการ
รํวมกัน ให๎เกิดความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูํแผนพัฒนากลุํมจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท า
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  จะต๎องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น จะต๎องด าเนินการให๎คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตํวันที่ประกาศใช๎งบประมาณ
รายจําย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ดังนี้     
 
 
 
 
 
 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๔๔ 
 

 
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
๓. ยุทธศาสตร์  ประกอบด๎วย ๖0 
   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (๑๐) 
   ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
   ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
   ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) 
   ๓.๕ กลยุทธ ์ (๕) 
   ๓.๖ เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
   ๓.๘ แผนงาน (๕) 
   ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๔๕ 
 

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมลูสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
(๑) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านกายภาพ เชํน ที่ตั้งของหมูํบ๎าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหลํงน้ า ลักษณะของปุาไม๎ ฯลฯ ด๎านการเมือง/การปกครอง 
เชํน เขตการปกครองการเลือกตั้ง 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชํน ข๎อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และชํวงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชํน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เชํน การคมนาคมขนสํง 
การไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชํน การเกษตร การประมง การ
ประศสุัตว์ การบริการ การทํองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์
กลุํมอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท๎องถิ่น (ด๎าน
การเกษตรและแหลํงน้ า) 

(๒)  

(๖) ข๎อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชํน การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภาษาถ่ิน 
สินค๎าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชํน น้ า ปุาไม๎ ภูเขา คณุภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น
หรือการใช๎ข๎อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท๎องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท๎องถิน่โดยใช๎กระบวนการรํวมคดิ รํวม
ท า รํวมตัดสินใจ รํวมตรวจสอบ รวํมรับประโยชน์ รํวมแกไ๎ขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลีย่นเรยีนรู๎ เพื่อแก๎ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(๓)  



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๔๖ 
 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล๎อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
นโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น รวมถึงความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ Thailand 
๔.๐ 

20 
(5) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช๎ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช๎ผลของการบังคับใช๎ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นตํอการพัฒนา
ท๎องถิ่น 

(3)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เชํน ด๎านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ  
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท๎องถิ่น เป็นต๎น 

 (3)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข๎อมูลด๎านรายได๎ครัวเรือน การ
สํงเสริมอาชีพ กลุํมอาชีพ กลุํมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุํม
ตํางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูํทั่วไป เป็นต๎น 

(3)  

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล๎อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตํางๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลตํอ
สิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา 

(3)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท๎องถิ่น ด๎วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจสํงผลตํอการด าเนินงานได๎แกํ S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอํอน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๔๗ 
 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
๓.๔ วสิัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เปูาประสงค์ของแตํ
ละประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ืองโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
สอดคล๎องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น ประเดน็
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล๎องกับยุทธศาสตรข์อง
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ Thailand ๔.๐  

60 
(๑๐) 

 

สอดคล๎องและเชื่องโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรช์าติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหํงชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหํงชาติ แผนการบริหารราช
กาลแผํนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร ์คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

วิสัยทัศน์ ซึง่มีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยํางชัดเจน สอดคล๎องกับโอกาสและศักยภาพ
ที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนา 

(๕)  

แสดงให๎เห็นชํองทาง  วิธีการ ภากิจหรือสิ่งท่ีต๎องท าตามอ านาจหน๎าที่ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จะน าไปสูํการบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให๎
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนนิการให๎บรรลุวิสยัทัศน์น้ัน 

(๕)  

เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล๎องและสนับสนนุตํอ
กลยุทธ์ที่จะเกดิขึ้น มุํงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕)  

ความมุํงมั่นอันแนํวแนํในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เพื่อให๎บรรลุวิสยัทัศน์
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
น าไปสูผํลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุํงหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด คําเปูาหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน น าไปสูํการท าโครงการพฒันาท๎องถิ่นในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี โดย
ระบุแผนงานและความเช่ืองโยงดังกลําว 

(๕)  

ความเชื่องโยงองค์รวมที่น าไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพฒันาภาค/แผนพัฒนากลุมํจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 

 
 
 
 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๔๘ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 19.25 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 10.38 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖5 52.75 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (๑๐) 9.50 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 9.50 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 9.50 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 3.38 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 3.38 
     ๓.๖  เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 4.00 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 3.38 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 3.63 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 3.38 
     3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 3.13 

รวมคะแนน ๑๐๐ 82.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๔๙ 
 

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. ข้อมลูสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
(๑) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านกายภาพ เชํน ที่ตั้งของหมูํบ๎าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหลํงน้ า ลักษณะของ
ปุาไม๎ ฯลฯ ด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการปกครองการเลอืกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

19.25 
(2.50) 

(๒) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ ประชากร เชํน ข๎อมูลเกี่ยวกบัจ านวนประชากร และชํวงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๓) ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชํน การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงค์เคราะห ์

(๒) (2) 

(๔) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เชํน การคมนาคมขนสํง การไฟฟูา การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๕) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชํน การเกษตร การประมง การประศสุัตว์ 
การบริการ การทํองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุํมอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) (2) 

(๖) ข๎อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชํน การนับถือศาสนาประเพณี 
และงานประจ าปี ภูมปิัญญาท๎องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค๎าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒) (๒) 

(๗) ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชํน น้ า ปุาไม๎ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นหรือการใช๎
ข๎อมูล จปฐ. 

(๒) (1.75) 

(๙) การประชุมประชาคมท๎องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท๎องถิ่นโดยใช๎กระบวนการรํวมคดิ รํวมท า รํวมตัดสินใจ รวํมตรวจสอบ 
รํวมรับประโยชน์ รํวมแก๎ไขปญัหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพื่อแก๎ไข
ปัญหาส าหรับการพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

(๓) (3) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๕๐ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล๎องยุทธศาสตรจ์ังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น นโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น รวมถงึความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

15 
(2) 

10.38 
(1) 

(๒) การวิเคราะห์การใช๎ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช๎ผลของ
การบังคับใช๎ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นตํอการพัฒนาท๎องถิ่น 

(1) (1) 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เชํน ด๎านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท๎องถิ่น เป็นต๎น 

 (2)  (1.5) 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข๎อมูลด๎านรายได๎ครัวเรือน การสํงเสริมอาชีพ 
กลุํมอาชีพ กลุํมทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุํมตํางๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยูํท่ัวไป เป็นต๎น 

(2) (1.38) 

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล๎อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตํางๆ ทางภมูิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลตํอสิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา 

(2) (1.38) 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท๎องถิ่น ด๎วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
สํงผลตํอการด าเนินงานได๎แกํ S-Strengit(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอํอน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Therat(อุปสรรค) 

(2) (1) 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต๎องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอ
ปัญหา ค๎นหาสาเหตุของปัญหาหรอืสมมุติฐานของปัญหา แนวทางการแก๎ไข
ปัญหาหรือวิธีการแก๎ไขปญัหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก๎ไขปญัหา 

(2) (1.13) 

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได๎รับ และการเบิกจํายงบประมาณ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 เชํน สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้ง
งบประมาณ การเบิกจํายงบประมาณ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่น
ไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณและการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท๎องถิ่นในเชิง
คุณภาพ 

(1) (1) 

(9) ผลทีไ่ด๎รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พก.ศ. 2557 – 2560 เชํน
ผลที่ได๎รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา อุปสรรคการด าเนนิงานท่ีผําน
มาและแนวทางการแก๎ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
 

(1) (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๕๑ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิน่ในเขตจังหวัด 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
๓.๔ วสิัยทัศน ์
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เปูาประสงค์ของ
แตํละประเด็นกลยุทธ์ 
 
๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 
3.10 ผลผลิต/
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
สอดคล๎องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น ประเดน็ปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ Thailand ๔.๐  

65 
(10) 

52.75 
(9.50) 

สอดคล๎องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงํชาติและ Thailand ๔.๐ 

(10) (9.50) 

สอดคล๎องกับแผนพัฒนากลุํมจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนการบริหารราชการแผํนดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี และThailand ๔.๐ 

(10) (9.50) 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยํางชัดเจน สอดคล๎องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) (3.38) 

แสดงให๎เห็นชํองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต๎องท าตามอ านาจหนา๎ที่ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จะน าไปสูํการบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให๎เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให๎บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) (3.38) 

เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล๎องและสนับสนนุตํอกลยุทธ์
ที่จะเกิดขึ้น มุํงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕) (4) 

ความมุํงมั่นอันแนํวแนํในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เพื่อให๎บรรลุวิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสูํ
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) (3.38) 

แผนงานหรือจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุํงหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด คําเปูาหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสูํ
การท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นในแผนพัฒนาท๎องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกลําว 

(๕) (3.63) 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุํมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(๕) (3.38) 

ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลิตที่เปน็ชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุดกลุมํ หรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดยีวกัน เป็นต๎น เพื่อน าไปสูํการจดัท า โครงการเพื่อ
พัฒนาท๎องถิ่นในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีอยํางถูกต๎องและครบถ๎วน 

(๕) (3.13) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 82.38 
 
 
 
 

 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๕๒ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
ประจ าปีงบประมาณ (พ.ศ.2563) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 19.43 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 18.57 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 56.71 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (๑๐) 9.57 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 9.57 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 9.29 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 4.57 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 4.57 
     ๓.๖  เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 4.86 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 4.71 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 4.86 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 4.71 

รวมคะแนน ๑๐๐ 94.71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๕๓ 
 

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

ประจ าปีงบประมาณ (พ.ศ.2563) 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านกายภาพ เชํน ที่ตั้งของหมูํบ๎าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหลํงน้ า ลักษณะของปุาไม๎ ฯลฯ ด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

19.43 
(2.86) 

(๒) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชํน ข๎อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ชํวงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๓) ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชํน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) (1.86) 

(๔) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เชํน การคมนาคมขนสํง การ
ไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๕) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชํน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การทํองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุํม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) (1.86) 

(๖) ข๎อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชํน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค๎าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) (๒) 

(๗) ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชํน น้ า ปุาไม๎ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นหรือ
การใช๎ข๎อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

(๙) การประชุมประชาคมท๎องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท๎องถิ่นโดยใช๎กระบวนการรํวมคิด รํวมท า รํวม
ตัดสินใจ รํวมตรวจสอบ รํวมรับประโยชน์ รํวมแก๎ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพ่ือแก๎ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(๓) (2.86) 

 
 
 

 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๕๔ 
 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล๎องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น นโยบายของ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

18.57 
(4.57) 

(๒) การวิเคราะห์การใช๎ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช๎ผลของการบังคับใช๎ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนตํอการพัฒนาท๎องถิ่น 

(๓) (2.86) 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เชํน ด๎านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นต๎น 

 (๓)  (2.71) 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข๎อมูลด๎านรายได๎ครัวเรือน การสํงเสริม
อาชีพ กลุํมอาชีพ กลุํมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุํมตํางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูํทั่วไป เป็นต๎น 

(๓) (2.86) 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล๎อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติตํางๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลตํอ
สิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา 

(๓) (2.71) 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท๎องถิ่น ด๎วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจสํงผลตํอการด าเนินงานได๎แกํ S-Strengit(จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอํอน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat(อุปสรรค) 

(๓) (2.86) 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้สอดคล๎องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

56.71 
(9.57) 

สอดคล๎องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของ
ท๎องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (9.57) 

สอดคล๎องกับแผนพัฒนากลุํมจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผํนดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) (9.25) 

 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๕๕ 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เปูาประสงค์
ของแตํละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ต๎องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยํางชัดเจน สอดคล๎องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) (4.57) 

แสดงให๎เห็นชํองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต๎องท าตามอ านาจหน๎าที่
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จะน าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให๎เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให๎บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) (4.57) 

เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล๎องและสนับสนุน
ตํอกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุํงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕) (4.86) 

ความมุํงม่ันอันแนํวแนํในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เพ่ือให๎บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสูํผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) (4.71) 

แผนงานหรือจุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุํงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด คํา
เปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสูํการท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลําว 

(๕) (4.86) 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุํมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(๕) (4.71) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 94.71 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๕๖ 
 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

ประจ าปีงบประมาณ (พ.ศ.2564) 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 19.67 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 19.22 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 58.89 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (๑๐) 9.78 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 9.89 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 10.00 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 5.00 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 5.00 
     ๓.๖  เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 4.89 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 4.89 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 4.78 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 4.67 

รวมคะแนน ๑๐๐ 97.78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๕๗ 
 

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

ประจ าปีงบประมาณ (พ.ศ.2564) 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านกายภาพ เชํน ที่ตั้งของหมูํบ๎าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหลํงน้ า ลักษณะของปุาไม๎ ฯลฯ ด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

19.67 
(2.89) 

(๒) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชํน ข๎อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ชํวงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๓) ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชํน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) (2) 

(๔) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เชํน การคมนาคมขนสํง การ
ไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๕) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชํน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การทํองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุํม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) (2) 

(๖) ข๎อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชํน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค๎าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) (๒) 

(๗) ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชํน น้ า ปุาไม๎ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (1.89) 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นหรือ
การใช๎ข๎อมูล จปฐ. 

(๒) (1.89) 

(๙) การประชุมประชาคมท๎องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท๎องถิ่นโดยใช๎กระบวนการรํวมคิด รํวมท า รํวม
ตัดสินใจ รํวมตรวจสอบ รํวมรับประโยชน์ รํวมแก๎ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพ่ือแก๎ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(๓) (3) 

 
 
 

 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๕๘ 
 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล๎องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น นโยบายของ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

19.22 
(5) 

(๒) การวิเคราะห์การใช๎ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช๎ผลของการบังคับใช๎ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนตํอการพัฒนาท๎องถิ่น 

(๓) (2.78) 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เชํน ด๎านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นต๎น 

 (๓)  (2.89) 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข๎อมูลด๎านรายได๎ครัวเรือน การสํงเสริม
อาชีพ กลุํมอาชีพ กลุํมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุํมตํางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูํทั่วไป เป็นต๎น 

(๓) (2.89) 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล๎อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติตํางๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลตํอ
สิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา 

(๓) (2.78) 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท๎องถิ่น ด๎วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจสํงผลตํอการด าเนินงานได๎แกํ S-Strengit(จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอํอน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat(อุปสรรค) 

(๓) (2.89) 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้สอดคล๎องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

58.89 
(9.78) 

สอดคล๎องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของ
ท๎องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (9.89) 

สอดคล๎องกับแผนพัฒนากลุํมจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผํนดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) (10) 

 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๕๙ 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เปูาประสงค์
ของแตํละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ต๎องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยํางชัดเจน สอดคล๎องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) (5) 

แสดงให๎เห็นชํองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต๎องท าตามอ านาจหน๎าที่
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จะน าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให๎เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให๎บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) (5) 

เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล๎องและสนับสนุน
ตํอกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุํงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕) (4.89) 

ความมุํงม่ันอันแนํวแนํในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เพ่ือให๎บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่
จริง ที่จะน าไปสูํผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) (4.89) 

แผนงานหรือจุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุํงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด คํา
เปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสูํการท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลําว 

(๕) (4.78) 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุํมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

(๕) (4.67) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 97.78 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๖๐ 
 

4.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  จะต๎องมี

การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท๎องถิ่นเพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น จะต๎องด าเนินการให๎คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎  ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตํวันที่ประกาศใช๎งบประมาณรายจําย  รายละเอียด
แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  ดังนี้     

 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบด๎วย ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ (๕) 
   ๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง (๕) 
   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
   ๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
        สังคมแหํงชาติ 

(๕) 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
   ๕.๗ โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
   ๕.๘ โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง  
         ยั่งยืน ภายใต๎หลักประชารัฐ 

(๕) 

   ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
   ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลคาดวําที่จะได๎รับ (๕) 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๖๑ 
 

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น (ใช๎การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตํอการพัฒนา อยํางน๎อยต๎อง
ประกอบด๎วยการวิเคราะห์ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ, ด๎านสังคม, 
ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขตํางๆ เพือ่น ามาใช๎วัดผลในเชิงปรมิาณ
เชํน การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ก็คือผลผลตินั่ง
เองวําเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว๎หรือไมํจ านวนท่ีด าเนินการ
จริงตามทีไ่ด๎ก าหนดไว๎เทําไร จ านวนท่ีไมํสามารถด าเนินการไดม๎ี
จ านวนเทําไรสามารถอธิบายได๎ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ท่ีได๎ก าหนด
ไว๎ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปรมิาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช๎เพื่อวัดคําภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ตํางๆ ท่ีด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตํอความต๎องการของ
ประชาชนหรือไมํและเป็นไปตามอ านาจหน๎าท่ีหรือไมํ ประชาชน
พึ่งพอใจหรือไมํ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การด าเนินการตํางๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต๎อง คงทน ถาวร สามารถใช๎การได๎ตาม
วัตถุประสงค์หรือไมํ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการตามที่ได๎รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสํวนราชการหรือ
หนํวยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด๎านตํางๆ มีความสอดคล๎อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในมิติตํางๆ จน
น าไปสูํการจัดท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นโดยใช๎ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ีมีพิ้นท่ีติดตํอกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตํางๆ ท่ีสอดคล๎องกับ
การแก๎ไขปัญหาความยากจน หลกัประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท๎องถิ่น (ด๎าน
การเกษตรและแหลํงน้ า) (Local Sufficiency Economy 
Plan:LSEP)  

๑๐  

 
 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๖๒ 
 

 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล๎องกับโครงการ 
 
 
๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสูํการตั้ง
งบประมาณได๎ถูกต๎อง 
 
 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล๎องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
 
๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคล๎องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองตํอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและด าเนินการเพื่อให๎การพัฒนา
บรรลตุามวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ก าหนดไว๎ ช่ือ
โครงการมคีวามชัดเจน มุํงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อํานแล๎วเข๎าใจได๎วํา 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล๎องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล๎องกับ
หลักการและเหตผุล วิธีการด าเนนิงานต๎องสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได๎ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให๎เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต๎องไปให๎ถึง
เปูาหมายต๎องชัดเจน สามารถระบจุ านวนเทําไร กลุํมเปาูหมายคือ
อะไร มผีลผลติอยํางไร กลุํมเปูาหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให๎ชัดเจนวําโครงการนี้จะท าท่ีไหน 
เริ่มต๎นในชํวงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุมํเปูาหมายของ
โครงการ หากกลุํมเปาูหมายมีหลายกลุํม ให๎บอกชัดลงไปวําใครคือ
กลุํมเปูาหมายหลายหลัก ใครคือกลุํมเปูาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล๎องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร๎าง
ความสามารถในการแขํงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพคน 
(๔) การสร๎างโอกาสความเสนอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม (๕) 
การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (๖) 
การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให๎
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมคีวามสอดคล๎องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
ฉบับท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยดึวิสัยทัศน์ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี (๔) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยดึหลักการ
น าไปสูํปฏิบัติให๎เกดิผลสมัฤทธ์ิอยาํงจริงจังใน ๕ ปีท่ีตํอยอดไปสูํ
ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต๎แนวทางการพัฒนา 
(๑) การยกระดับศักยภาพการแขํงขันและการหลุดพ๎นกับดัก
รายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร๎างสังคมสูงวัยอยํางมีคณุภาพ (๓) การ
ลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่องโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (๕) การสรา๎งความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอยํางเป็นมติรกับสิ่งแวดล๎อม (๖) การบริหารราชการ
แผํนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๕)  



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๖๓ 
 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล๎องกับ Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล๎อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไ๎ขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร๎างให๎ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต๎
หลักประชารัฐ 
 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล๎องกับเปาูหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต๎องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 
 
 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดวาํจะได๎รับ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล๎องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร๎าง
เศรษฐกิจไปสูํ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ด๎วยนวัตกรรม ท าน๎อย ได๎มาก เชนํ (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า 
โภคภณัฑไ์ปสูสํินค๎าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด๎วยภาคอตุสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร๎างสรรค์และนวตักรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน๎นภาคการ
ผลิตสินค๎าไปสูํการเน๎นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค ์นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล๎วตํอยอดความได๎เปรียบเชิง
เปรียบเทยีบ เชํน ด๎านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีความสอดคล๎องกับห๎วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได๎ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไมสํามารถแยกสํวนใด
สํวนหน่ึงออกจากกันได๎ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท๎องถิ่นต๎องเป็น
โครงการเช่ือมตํอหรือเดินทางไปดว๎ยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได๎
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต๎พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือรํวมด าเนินการ เป็นโครงการตํอยอดและขยายได ๎
เป็นโครงการที่ประชาชนต๎องการเพื่อให๎เกิดความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะ
ที่จะให๎ท๎องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท๎องถิ่นที่พัฒนาแล๎ว
ด๎วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท๎องถิ่น (ด๎านการเกษตรและแหลงํน้ า) (LSEP) 

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต๎องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการใน
การจัดท าโครงการได๎แกํ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรํงใส (Transparency) 

(๕)  

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต๎องให๎สอดคล๎องกับโครงการ
ถูกต๎องตามหลักวิชาการทางชํอง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท๎องถิ่นมีความโปรํงใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไมํมากกวําหรือไมํต่ ากวําร๎อยละห๎าของ
การน าไปตั้งงบประมาณรายจํายในข๎อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือ รายจํายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(๕)  

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได๎ (measurable) ใช๎บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช๎บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได๎ เชํน การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร๎อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกดิ
ที่สิ่งท่ีได๎รับ (การคาดการณ์ คาดวาํจะได๎รับ) 

(๕)  



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๖๔ 
 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๕.๑๒ ผลที่คาดวําจะได๎รับ
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได๎รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ การได๎ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต๎องเทํากับวัตถุประสงค์หรือมากกวําวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได๎และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได๎ (๓) ระบุสิ่งท่ีต๎องการด าเนินงาน
อยํางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได๎ (๔) 
เป็นเหตุ สอดคล๎องกับความเป็นจริง (๕) สํงผลตํอการบํงบอกเวลา
ได๎ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๖๕ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น (ใช๎การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตํอการพัฒนา อยํางน๎อยต๎อง
ประกอบด๎วยการวิเคราะห์ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ, ด๎านสังคม, 
ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม) 

๑๐ 8.63 

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขตํางๆ เพือ่น ามาใช๎วัดผลในเชิงปรมิาณ
เชํน การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ก็คือผลผลตินั่ง
เองวําเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว๎หรือไมํจ านวนท่ีด าเนินการ
จริงตามทีไ่ด๎ก าหนดไว๎เทําไร จ านวนท่ีไมํสามารถด าเนินการไดม๎ี
จ านวนเทําไรสามารถอธิบายได๎ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ท่ีได๎ก าหนด
ไว๎ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปรมิาณ (Qualitative) 

๑๐ 8.50 

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช๎เพื่อวัดคําภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ตํางๆ ท่ีด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตํอความต๎องการของ
ประชาชนหรือไมํและเป็นไปตามอ านาจหน๎าท่ีหรือไมํ ประชาชน
พึ่งพอใจหรือไมํ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การด าเนินการตํางๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต๎อง คงทน ถาวร สามารถใช๎การได๎ตาม
วัตถุประสงค์หรือไมํ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการตามที่ได๎รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสํวนราชการหรือ
หนํวยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative) 

๑๐ 8.50 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด๎านตํางๆ มีความสอดคล๎อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในมิติตํางๆ จน
น าไปสูํการจัดท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นโดยใช๎ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ีมีพิ้นท่ีติดตํอกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตํางๆ ท่ีสอดคล๎องกับ
การแก๎ไขปัญหาความยากจน หลกัประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท๎องถิ่น (ด๎าน
การเกษตรและแหลํงน้ า) (Local Sufficiency Economy 
Plan:LSEP)  

๑๐ 8.25 

 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๖๖ 
 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชดัเจนของช่ือ
โครงการ 
 
๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล๎องกับโครงการ 
๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสูํการตั้ง
งบประมาณได๎ถูกต๎อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล๎องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคล๎องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองตํอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและด าเนินการเพื่อให๎การพัฒนา
บรรลตุามวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ก าหนดไว๎ ช่ือ
โครงการมคีวามชัดเจน มุํงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อํานแล๎วเข๎าใจได๎วํา 
 

๖๐ 
(๕) 

48.88 
4.50 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล๎องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล๎องกับ
หลักการและเหตผุล วิธีการด าเนนิงานต๎องสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได๎ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

(๕) 4 

สภาพที่อยากให๎เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต๎องไปให๎ถึง
เปูาหมายต๎องชัดเจน สามารถระบจุ านวนเทําไร กลุํมเปาูหมายคือ
อะไร มผีลผลติอยํางไร กลุํมเปูาหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให๎ชัดเจนวําโครงการนี้จะท าท่ีไหน 
เริ่มต๎นในชํวงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุมํเปูาหมายของ
โครงการ หากกลุํมเปาูหมายมีหลายกลุํม ให๎บอกชัดลงไปวําใครคือ
กลุํมเปูาหมายหลายหลัก ใครคือกลุํมเปูาหมายรอง 
 
 

(๕) 3.75 

โครงการสอดคล๎องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร๎าง
ความสามารถในการแขํงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพคน 
(๔) การสร๎างโอกาสความเสนอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม (๕) 
การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (๖) 
การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให๎
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) 3.50 

โครงการมคีวามสอดคล๎องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
ฉบับท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยดึวิสัยทัศน์ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี (๔) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยดึหลักการ
น าไปสูํปฏิบัติให๎เกดิผลสมัฤทธ์ิอยาํงจริงจังใน ๕ ปีท่ีตํอยอดไปสูํ
ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต๎แนวทางการพัฒนา 
(๑) การยกระดับศักยภาพการแขํงขันและการหลุดพ๎นกับดัก
รายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร๎างสังคมสูงวัยอยํางมีคณุภาพ (๓) การ
ลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่องโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (๕) การสรา๎งความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอยํางเป็นมติรกับสิ่งแวดล๎อม (๖) การบริหารราชการ
แผํนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๕) 4.88 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๖๗ 
 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล๎องกับ Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล๎อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไ๎ขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร๎างให๎ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต๎
หลักประชารัฐ 
 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล๎องกับเปาูหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต๎องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 
 
 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดวาํจะได๎รับ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล๎องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร๎าง
เศรษฐกิจไปสูํ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ด๎วยนวัตกรรม ท าน๎อย ได๎มาก เชนํ (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า 
โภคภณัฑไ์ปสูสํินค๎าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด๎วยภาคอตุสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร๎างสรรค์และนวตักรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน๎นภาคการ
ผลิตสินค๎าไปสูํการเน๎นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค ์นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล๎วตํอยอดความได๎เปรียบเชิง
เปรียบเทยีบ เชํน ด๎านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 4.38 

โครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีความสอดคล๎องกับห๎วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได๎ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไมสํามารถแยกสํวนใด
สํวนหน่ึงออกจากกันได๎ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท๎องถิ่นต๎องเป็น
โครงการเช่ือมตํอหรือเดินทางไปดว๎ยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได๎
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) 4.13 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต๎พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือรํวมด าเนินการ เป็นโครงการตํอยอดและขยายได ๎
เป็นโครงการที่ประชาชนต๎องการเพื่อให๎เกิดความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะ
ที่จะให๎ท๎องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท๎องถิ่นที่พัฒนาแล๎ว
ด๎วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท๎องถิ่น (ด๎านการเกษตรและแหลงํน้ า) (LSEP) 

(๕) 4.25 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต๎องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการใน
การจัดท าโครงการได๎แกํ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรํงใส (Transparency) 

(๕) 4.13 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต๎องให๎สอดคล๎องกับโครงการ
ถูกต๎องตามหลักวิชาการทางชํอง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท๎องถิ่นมีความโปรํงใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไมํมากกวําหรือไมํต่ ากวําร๎อยละห๎าของ
การน าไปตั้งงบประมาณรายจํายในข๎อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือ รายจํายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(๕) 4.13 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได๎ (measurable) ใช๎บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช๎บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได๎ เชํน การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร๎อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกดิ
ที่สิ่งท่ีได๎รับ (การคาดการณ์ คาดวาํจะได๎รับ) 

(๕) 3.75 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๖๘ 
 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๕.๑๒ ผลที่คาดวําจะได๎รับ
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได๎รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ การได๎ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต๎องเทํากับวัตถุประสงค์หรือมากกวําวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได๎และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได๎ (๓) ระบุสิ่งท่ีต๎องการด าเนินงาน
อยํางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได๎ (๔) 
เป็นเหตุ สอดคล๎องกับความเป็นจริง (๕) สํงผลตํอการบํงบอกเวลา
ได๎ 

(๕) 3.50 

รวมคะแนน ๑๐๐ 82.75 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๖๙ 
 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

ประจ าปีงบประมาณ (พ.ศ.2562) 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 9 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 8.57 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 8.74 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 10 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 60 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 5 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ (๕) 5 
     ๕.๓  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้ง
งบประมาณได๎ถูกต๎อง 

(๕) 5 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 5 
     ๕.๕  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 

(๕) 5 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 5 
     ๕.๗  โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 5 
     ๕.๘  โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติ
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต๎หลักประชารัฐ 

(๕) 5 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 5 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 5 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผล
คาดวําที่จะได๎รับ 

(๕) 5 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ (๕) 5 
รวมคะแนน ๑๐๐ 96.29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๗๐ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของอบต.ด่านนอก 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น (ใช๎การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา อยํางน๎อยต๎อง
ประกอบด๎วยการวิเคราะห์ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ, ด๎านสังคม, ด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม) 

๑๐ 9 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตํางๆ เพื่อน ามาใช๎วัดผลในเชิงปริมาณ 
เชํน การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
วําเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว๎หรือไมํจ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได๎ก าหนดไว๎เทําไร จ านวนที่ไมํสามารถด าเนินการได๎มีจ านวน
เทําไหรํ สามารถอธิบายได๎ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ท่ีได๎ก าหนดไว๎ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 8.57 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช๎เพื่อวัดคําภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตํางๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงตํอความต๎องการของประชาชน
หรือไมํและเป็นไปตามอ านาจหน๎าที่หรือไมํ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไมํ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการตํางๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต๎อง คงทน ถาวร สามารถใช๎การได๎ตามวัตถุประสงค์
หรือไมํ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเปูาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได๎รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสํวนราชการหรือหนํวยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 8.74 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตํางๆ มีความสอดคล๎อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในมิติตํางๆ จน
น าไปสูํการจัดท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นโดยใช๎ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดตํอกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตํางๆ ที่สอดคล๎องกับการ 
แก๎ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ 10 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๗๑ 
 

 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล๎องกับ
โครงการ 
๕.๓ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสูํการ
ตั้งงบประมาณได๎
ถูกต๎อง 
 
๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล๎องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี 
 
๕.๕ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล๎องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองตํอยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นและด าเนินการเพื่อให๎การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีก าหนดไว๎ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุํงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อํานแล๎วเข๎าใจได๎วําจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

60 
(๕) 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต๎องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล๎องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล๎องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต๎องสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได๎ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (5) 

สภาพที่อยากให๎เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต๎องไปให๎ถึงเปูาหมาย
ต๎องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเทําไร กลุํมเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยํางไร กลุํมเปูาหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให๎ชัดเจนวําโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต๎นในชํวงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุํมเปูาหมายของโครงการ หากกลุํมเปูาหมายมีหลาย
กลุํม ให๎บอกชัดลงไปวําใครคือกลุํมเปูาหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุํมเปูาหมายรอง 

(๕) (5) 

โครงการสอดคล๎องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร๎างความสามารถใน
การแขํงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพคน (๔) การสร๎างโอกาส
ความเสนอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม (๕) การสร๎างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให๎เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) (๕) 

โครงการมีความสอดคล๎องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสูํปฏิบัติให๎
เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน ๕ ปีที่ตํอยอดไปสูํผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เปูาหมายระยะยาว ภายใต๎แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแขํงขันและการหลุดพ๎นกับดักรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร๎าง
สังคมสูงวัยอยํางมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร๎างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (๖) 
การบริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) (5) 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
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๒๗๒ 
 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล๎องThailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก๎ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร๎างให๎
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต๎
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล๎องกับ
เปูาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต๎องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล๎องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจ
ไปสูํ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม 
ท าน๎อย ได๎มาก เชํน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า โภคภัณฑ์ไปสูํสินค๎า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด๎วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วนเทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน๎นภาคการผลิตสินค๎าไปสูํการเน๎น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด๎วยวิทยาการ ความคิด
สร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล๎วตํอยอดความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชํน ด๎านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (4.86) 

โครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีความสอดคล๎องกับห๎วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได๎ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมํสามารถแยกสํวนใดสํวนหนึ่ง
ออกจากกันได๎ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท๎องถิ่นต๎องเป็นโครงการ
เชื่อมตํอหรือเดินทางไปด๎วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได๎ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) (4.86) 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต๎พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือรํวมด าเนินการ เป็นโครงการตํอยอดและขยายได๎ เป็น
โครงการที่ประชาชนต๎องการเพ่ือให๎เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให๎
ท๎องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท๎องถิ่นที่พัฒนาแล๎วด๎วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) (4.86) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต๎องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได๎แกํ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรํงใส (Transparency) 

(๕) (4.71) 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต๎องให๎สอดคล๎องกับโครงการถูกต๎อง
ตามหลักวิชาการทางชําง หลักของราคากลาง ราคากลางท๎องถิ่น มีความ
โปรํงใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) (5) 

 
 
 
 
 
 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๗๓ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดวําจะได๎รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด๎  ( measurable)  ใ ช๎ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช๎บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได๎ เชํน การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร๎อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได๎รับ (การคาดการณ์ คาดวําจะ
ได๎รับ) 

(๕) (5) 

ผลที่ได๎รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได๎จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ การได๎ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต๎องเทํากับวัตถุประสงค์หรือมากกวําวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได๎และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได๎ (๓) ระบุสิ่งที่ต๎องการด าเนินงาน
อยํางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได๎ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล๎องกับความเป็นจริง (๕) สํงผลตํอการบํง
บอกเวลาได๎ 

(๕) (5) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 96.29 
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๒๗๔ 
 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

ประจ าปีงบประมาณ (พ.ศ.2563) 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 9.57 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 9.57 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ ๑๐ 9.57 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 9.43 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 58.71 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 5.00 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ (๕) 4.86 
     ๕.๓  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้ง
งบประมาณได๎ถูกต๎อง 

(๕) 5.00 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 5.00 
     ๕.๕  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 

(๕) 4.86 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 4.86 
     ๕.๗  โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 4.86 
     ๕.๘  โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติ
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต๎หลักประชารัฐ 

(๕) 4.86 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 4.71 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 5.00 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผล
คาดวําที่จะได๎รับ 

(๕) 4.86 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ (๕) 4.86 
รวมคะแนน ๑๐๐ 96.86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๗๕ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของอบต.ด่านนอก 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น (ใช๎การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา อยํางน๎อยต๎อง
ประกอบด๎วยการวิเคราะห์ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ, ด๎านสังคม, ด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม) 

๑๐ 9.57 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตํางๆ เพื่อน ามาใช๎วัดผลในเชิงปริมาณ 
เชํน การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
วําเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว๎หรือไมํจ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได๎ก าหนดไว๎เทําไร จ านวนที่ไมํสามารถด าเนินการได๎มีจ านวน
เทําไหรํ สามารถอธิบายได๎ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ที่ได๎ก าหนดไว๎ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 9.57 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช๎เพื่อวัดคําภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตํางๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงตํอความต๎องการของประชาชน
หรือไมํและเป็นไปตามอ านาจหน๎าที่หรือไมํ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไมํ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการตํางๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต๎อง คงทน ถาวร สามารถใช๎การได๎ตามวัตถุประสงค์
หรือไมํ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเปูาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได๎รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสํวนราชการหรือหนํวยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 9.57 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตํางๆ มีความสอดคล๎อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในมิติตํางๆ จน
น าไปสูํการจัดท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นโดยใช๎ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดตํอกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตํางๆ ที่สอดคล๎องกับการ 
แก๎ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ 9.43 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๗๖ 
 

 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล๎องกับ
โครงการ 
๕.๓ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสูํการ
ตั้งงบประมาณได๎
ถูกต๎อง 
 
๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล๎องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี 
 
๕.๕ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล๎องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองตํอยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นและด าเนินการเพื่อให๎การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีก าหนดไว๎ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุํงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อํานแล๎วเข๎าใจได๎วําจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๕๘.71 
(๕) 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต๎องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล๎องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล๎องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต๎องสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได๎ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (4.86) 

สภาพที่อยากให๎เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต๎องไปให๎ถึงเปูาหมาย
ต๎องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเทําไร กลุํมเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยํางไร กลุํมเปูาหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให๎ชัดเจนวําโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต๎นในชํวงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุํมเปูาหมายของโครงการ หากกลุํมเปูาหมายมีหลาย
กลุํม ให๎บอกชัดลงไปวําใครคือกลุํมเปูาหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุํมเปูาหมายรอง 

(๕) (5) 

โครงการสอดคล๎องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร๎างความสามารถใน
การแขํงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพคน (๔) การสร๎างโอกาส
ความเสนอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม (๕) การสร๎างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให๎เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) (๕) 

โครงการมีความสอดคล๎องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสูํปฏิบัติให๎
เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน ๕ ปีที่ตํอยอดไปสูํผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เปูาหมายระยะยาว ภายใต๎แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแขํงขันและการหลุดพ๎นกับดักรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร๎าง
สังคมสูงวัยอยํางมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร๎างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (๖) 
การบริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) (4.86) 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๗๗ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมี
ความสอดคล๎อง
Thailand ๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก๎ไข
ปัญหาความ
ยากจนหรือการ
เสริมสร๎างให๎
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภายใต๎หลักประชา
รัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล๎องกับ
เปูาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
 
๕.๑๐ มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต๎องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล๎องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจ
ไปสูํ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วย
นวัตกรรม ท าน๎อย ได๎มาก เชํน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า โภค
ภัณฑ์ไปสูํสินค๎าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด๎วยภาคอุตสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วนเทคโนโลยี ความคิด
สร๎างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน๎นภาคการผลิตสินค๎า
ไปสูํการเน๎นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด๎วยวิทยาการ 
ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนาแล๎วตํอยอดความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชํน ด๎าน
การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (4.86) 

โครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีความสอดคล๎องกับห๎วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได๎ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมํสามารถแยกสํวนใด
สํวนหนึ่งออกจากกันได๎ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท๎องถิ่นต๎องเป็น
โครงการเชื่อมตํอหรือเดินทางไปด๎วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได๎
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) (4.86) 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต๎พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือรํวมด าเนินการ เป็นโครงการตํอยอดและขยายได๎ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต๎องการเพ่ือให๎เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให๎ท๎องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท๎องถิ่นท่ีพัฒนาแล๎วด๎วย
การพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 

(๕) (4.86) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต๎องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการใน
การจัดท าโครงการได๎แกํ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรํงใส (Transparency) 
 

(๕) (4.71) 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต๎องให๎สอดคล๎องกับโครงการถูกต๎อง
ตามหลักวิชาการทางชําง หลักของราคากลาง ราคากลางท๎องถิ่น มี
ความโปรํงใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) (5) 

 
 
 
 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๗๘ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดวําจะได๎รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด๎  ( measurable)  ใ ช๎ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช๎บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได๎ เชํน การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร๎อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได๎รับ (การคาดการณ์ คาดวําจะ
ได๎รับ) 

(๕) (4.86) 

ผลที่ได๎รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได๎จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ การได๎ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต๎องเทํากับวัตถุประสงค์หรือมากกวําวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได๎และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได๎ (๓) ระบุสิ่งที่ต๎องการด าเนินงาน
อยํางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได๎ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล๎องกับความเป็นจริง (๕) สํงผลตํอการบํง
บอกเวลาได๎ 

(๕) (4.86) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙6.86 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๗๙ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
ประจ าปีงบประมาณ (พ.ศ.2564) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 9.89 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 9.67 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 9.78 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 9.22 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 58.56 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 5 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ (๕) 4.89 
     ๕.๓  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้ง
งบประมาณได๎ถูกต๎อง 

(๕) 4.89 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 4.89 
     ๕.๕  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 

(๕) 4.89 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 4.78 
     ๕.๗  โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 4.89 
     ๕.๘  โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติ
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต๎หลักประชารัฐ 

(๕) 4.89 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 4.78 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 4.89 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผล
คาดวําที่จะได๎รับ 

(๕) 4.89 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ (๕) 4.89 
รวมคะแนน ๑๐๐ 92.89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๘๐ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของอบต.ด่านนอก 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น (ใช๎การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา อยํางน๎อยต๎อง
ประกอบด๎วยการวิเคราะห์ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ, ด๎านสังคม, ด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม) 

๑๐ 9.89 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบตัิในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตํางๆ เพื่อน ามาใช๎วัดผลในเชิงปริมาณ 
เชํน การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
วําเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว๎หรือไมํจ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได๎ก าหนดไว๎เทําไร จ านวนที่ไมํสามารถด าเนินการได๎มีจ านวน
เทําไหรํ สามารถอธิบายได๎ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ที่ได๎ก าหนดไว๎ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 9.67 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช๎เพื่อวัดคําภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตํางๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงตํอความต๎องการของประชาชน
หรือไมํและเป็นไปตามอ านาจหน๎าที่หรือไมํ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไมํ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการตํางๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต๎อง คงทน ถาวร สามารถใช๎การได๎ตามวัตถุประสงค์
หรือไมํ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเปูาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได๎รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสํวนราชการหรือหนํวยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 9.78 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตํางๆ มีความสอดคล๎อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในมิติตํางๆ จน
น าไปสูํการจัดท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นโดยใช๎ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดตํอกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตํางๆ ที่สอดคล๎องกับการ 
แก๎ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ 9.22 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
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๒๘๑ 
 

 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล๎องกับ
โครงการ 
๕.๓ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสูํการ
ตั้งงบประมาณได๎
ถูกต๎อง 
 
๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล๎องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี 
 
๕.๕ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล๎องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองตํอยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นและด าเนินการเพื่อให๎การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีก าหนดไว๎ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุํงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อํานแล๎วเข๎าใจได๎วําจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๕8.56 
(๕) 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต๎องก าหนด
วัตถปุระสงค์สอดคล๎องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล๎องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต๎องสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได๎ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (4.89) 

สภาพที่อยากให๎เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต๎องไปให๎ถึงเปูาหมาย
ต๎องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเทําไร กลุํมเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยํางไร กลุํมเปูาหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให๎ชัดเจนวําโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต๎นในชํวงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุํมเปูาหมายของโครงการ หากกลุํมเปูาหมายมีหลาย
กลุํม ให๎บอกชัดลงไปวําใครคือกลุํมเปูาหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุํมเปูาหมายรอง 

(๕) (4.89) 

โครงการสอดคล๎องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร๎างความสามารถใน
การแขํงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพคน (๔) การสร๎างโอกาส
ความเสนอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม (๕) การสร๎างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให๎เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) (4.89) 

โครงการมีความสอดคล๎องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสูํปฏิบัติให๎
เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน ๕ ปีที่ตํอยอดไปสูํผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เปูาหมายระยะยาว ภายใต๎แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแขํงขันและการหลุดพ๎นกับดักรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร๎าง
สังคมสูงวัยอยํางมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร๎างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (๖) 
การบริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) (4.89) 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๘๒ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล๎องThailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก๎ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร๎างให๎
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต๎
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล๎องกับ
เปูาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต๎องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล๎องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจ
ไปสูํ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม 
ท าน๎อย ได๎มาก เชํน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า โภคภัณฑ์ไปสูํสินค๎า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด๎วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วนเทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน๎นภาคการผลิตสินค๎าไปสูํการเน๎น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด๎วยวิทยาการ ความคิด
สร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล๎วตํอยอดความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชํน ด๎านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (4.78) 

โครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีความสอดคล๎องกับห๎วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได๎ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมํสามารถแยกสํวนใดสํวนหนึ่ง
ออกจากกันได๎ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท๎องถิ่นต๎องเป็นโครงการ
เชื่อมตํอหรือเดินทางไปด๎วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได๎ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) (4.89) 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต๎พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือรํวมด าเนินการ เป็นโครงการตํอยอดและขยายได๎ เป็น
โครงการที่ประชาชนต๎องการเพ่ือให๎เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให๎
ท๎องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท๎องถิ่นที่พัฒนาแล๎วด๎วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) (4.89) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต๎องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได๎แกํ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรํงใส (Transparency) 

(๕) (4.78) 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต๎องให๎สอดคล๎องกับโครงการถูกต๎อง
ตามหลักวิชาการทางชําง หลักของราคากลาง ราคากลางท๎องถิ่น มีความ
โปรํงใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) (4.89) 

 
 
 
 
 
 

 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๘๓ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดวําจะได๎รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด๎  ( measurable)  ใ ช๎ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช๎บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได๎ เชํน การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร๎อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได๎รับ (การคาดการณ์ คาดวําจะ
ได๎รับ) 

(๕) (4.89) 

ผลที่ได๎รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได๎จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ การได๎ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต๎องเทํากับวัตถุประสงค์หรือมากกวําวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได๎และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได๎ (๓) ระบุสิ่งที่ต๎องการด าเนินงาน
อยํางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได๎ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล๎องกับความเป็นจริง (๕) สํงผลตํอการบํง
บอกเวลาได๎ 

(๕) (4.89) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙2.89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๘๔ 
 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -  2565) 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

อนุมัติงบประมาณ /แผนการด าเนินงาน 
(ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 61) 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 8 11.27 2,170,900 13.40 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 2 2.82 68,000 0.42 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี 29 40.84 10,980,770 67.78 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

4 5.63 115,000 0.71 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ๎านเมือง
ที่ด ี

28 39.44 2,866,490 17.69 

รวม 71 
 

16,201,160   
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (55 

โครงการ) 
คิดเป็นร้อย

ละของ
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อย
ละของ

ข้อบัญญัติ 

1 บรรจุในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นสี่ปี  

277 160,145,507 

19.85 77.46 77.46 

2 จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 

71 16,201,160 

3 ตั้งในข๎อบัญญัติ
งบประมาณ 

71 16,201,160 

4 สามารถด าเนินการได๎ 55 13,209,379.76 
5 จํายขาดเงินสะสม 25 6,073,900 
6 สามารถด าเนินการได๎ 

(ข๎อบัญญัติ + จําย
ขาดเงินสะสม) 

80 19,283,279.76 28.88 83.33 83.33 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๘๕ 
 

 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 

           

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
จ านวน 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
จ านวน 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

191 154,506,900.00 33 8,356,700.00 33 8,356,700.00 20 4,582,700.00 20 4,582,700.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านเศรษฐกิจ 

13 342,500.00 2 68,000.00 1 28,000.00 1 28,000.00 1 28,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านสรา๎งสังคมให๎มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

57 11,310,507.00 28 10,534,170.00 17 9,103,690.00 17 9,103,690.00 17 9,103,690.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

9 265,000.00 4 115,000.00 2 23,950.00 2 23,950.00 2 23,950.00 

ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารบ๎านเมืองที่ด ี

46 3,970,000.00 29 2,814,530.00 27 1,984,239.76 27 1,984,239.76 27 1,984,239.76 

           



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๘๖ 
 

 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

อนุมัติงบประมาณ /แผนการด าเนินงาน 
(ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 62) 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 14 18.18 3,544,000 23.84 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 1 1.30 30,000 0.20 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพชีวิตที่ด ี 50 64.93 10,356,240 69.65 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 3 3.90 85,000 0.57 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบา๎นเมืองท่ีด ี 9 11.69 853,000 5.74 

รวม 77 
 

14,868,240 
 

 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (62 

โครงการ) 
คิดเป็นร้อย

ละของ
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อย
ละของ

ข้อบัญญัติ 

1 บรรจุในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นสี่ปี 

104 111,840,000 

58.49 80.52 80.52 

2 บรรจุในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น 

2 677,000 

3 จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 

77 14,868,240 

4 ตั้งในข๎อบัญญัติ
งบประมาณ 

77 14,868,240 

5 สามารถด าเนินการได๎ 62 16,180,910.27 
6 จํายขาดเงินสะสม 19 5,848,000 
7 สามารถด าเนินการได๎ 

(ข๎อบัญญัติ + จําย
ขาดเงินสะสม) 

81 22,028,910.27 74.41 84.37 84.37 

 
 
 

 
 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๘๗ 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 
อบต.ด่านนอก 

           

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัตงิบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

43 99,136,000 33 8,948,000 33 8,948,000 29 7,889,000 29 7,889,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา๎นเศรษฐกิจ 1 30,000 1 22,740 1 22,740 1 22,740 1 22,740 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา๎นสร๎างสงัคม 
ให๎มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

23 9,263,000 20 9,906,240 20 9,301,652.70 20 9,096,032.60 20 9,096,032.60 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา๎นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

4 115,000 3 95,000 3 69,560 3 69,560 3 69,560 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการ
บริหารบ๎านเมืองที่ด ี

33 3,311,000 24 2,479,000 24 2,176,382.27 23 1,669,054.27 23 1,669,054.27 

 
 
 
 
 
 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๘๘ 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

อนุมัติงบประมาณ /แผนการด าเนินงาน 
(ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 63) 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 9 13.64 2,192,000 15.98 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 
1 

 
1.51 30,000 0.22 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี 48 72.73 11,026,557 80.41 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

4 6.06 95,000 0.69 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ๎านเมือง
ที่ด ี

4 6.06 370,000 2.70 

รวม 66 100 13,713,557 100 
 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (56 

โครงการ) 
คิดเป็นร้อย

ละของ
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อย
ละของ

ข้อบัญญัติ 

1 บรรจุในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น 

161 
(คิดเพียง 
154) 

 

39,638,140 

24.03 56.06 56.06 
2 จัดท าแผนการ

ด าเนินงาน 
66 13,713,557 

3 ตั้งในข๎อบัญญัติ
งบประมาณ 

66 13,713,557 

4 สามารถด าเนินการได๎ 37 11,552,701.58 
5 ใช๎จํายเงินสะสม 19 5,001,295 
6 สามารถด าเนินการได๎ 

(ข๎อบัญญัติ + ใช๎
จํายเงินสะสม) 

56 16,553,996.58 36.36 84.85 84.85  

 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๘๙ 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
อบต.ด่านนอก 

           

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

27 7,178,000 27 7,178,000 26 6,837,400 26 6,837,400 26 6,837,400 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา๎นเศรษฐกิจ 1 30,000 1 30,000 - - - - - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา๎นสร๎างสงัคม 
ให๎มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

48 11,026,557 48 11,026,557 25 9,555,186.58 25 9,555,186.58 25 9,555,186.58 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา๎นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

4 95,000 4 95,000 1 3,430 1 3,430 1 3,430 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการ
บริหารบ๎านเมืองที่ด ี

4 370,000 4 370,000 4 157,980 4 157,980 4 157,980 

 
 
 
 
 
 
 



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๙๐ 
 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  (1)  ปัญหาสาธารณภัยตํางๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  อันได๎แกํ  ภัยแล๎ง  
วาตภัย  ที่เกิดขึ้นและสํงผลกระทบตํอประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนวทางการแก๎ไข 
คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการปูองกัน  กํอนเกิดเหตุ  ระหวํางเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  
กิจกรรม การให๎ความชํวยเหลือตํางๆ  จัดตั้งศูนย์ชํวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  เพ่ือสามารถ
ด าเนินการได๎ทันทํวงที   
   (2)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่สํงผลอันตรายตํอชีวิตประชาชน  และ
สัตว์ตํางๆ ในต าบล  ซึ่งได๎แกํ  โรคลัมปี สกิน  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) โรคมือ เท๎า ปาก  ที่
เกดิขึ้นกับเด็กๆ  แนวทางการแก๎ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การปูองกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิด
โรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได๎น๎อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได๎น๎อย มี
หนี้สินเยอะ  ไมํเพียงพอในการด ารงชีวิต  คําครองชีพสูง  แนวทางการแก๎ไขปัญหา  ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ชํวยเหลือประชาชนซํอมแซมบ๎านคนจน  ผู๎มีรายได๎น๎อย  สํงเสริมด๎านการศึกษาโดย
การจัดบริการสาธารณด๎านการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมตํางๆ ให๎กับเด็กนักเรียน  จ๎างเด็กนักเรียนในชํวงปิดภาคเรียน
เพ่ือมีรายได๎   

  (๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไมํพบวํามีการค๎ายาเสพติด และยังไมํพบรายงาน
วํามีผู๎ติดยาเสพติด แตํเพื่อเป็นการปูองกัน  มีแนวทางการปูองกัน  โดยการลงพื้นที่ค๎นหา  การรณรงค์ปูองกัน  การให๎
ความรู๎กับประชาชนได๎ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  
4.4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

   (๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข๎อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นวําประชาชนยังมีปัญหา
ที่จะต๎องด าเนินการแก๎ไขอยูํมาก ดังนี้  ด๎านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การ
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผํอนหยํอนใจ  สวัสดิการสังคม การเกษตร  เศรษฐกิจ  การพัฒนา
อาชีพ  เส๎นทางคมนาคมขนสํง/ไฟฟูา/น้ าประปา/แหลํงน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด๎านทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม  
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด๎านตํางๆ ประชาชนไมํสามารถแก๎ไขปัญหาเองได๎จึงต๎องเสนอให๎องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นแก๎ไข ท าให๎มีการเสนอโครงการเข๎ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น
มีจ ากัดไมํเพียงพอตํอการบริหารจัดการได๎ 
   (๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข๎อสังเกตดังกลําว  มีข๎อเสนอแนะในการแก๎ไขปัญหาตํางๆ  ดังนี้   

2.1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน (ไฟฟูาสาธารณะ) ด าเนินการติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางให๎ 
หมูํบ๎านอยํางเพียงพอ  เพ่ือให๎การสัญจรไปมาได๎สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   

2.2 โครงการเกี่ยวกับประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น  เพื่อสํงเสริม 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมตํางๆ สร๎างจิตส านึก  รํวมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์  
เพ่ือแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของชุมชน  อันจะสร๎างความรู๎และความภูมิใจในชุมชน 

2.3 การจัดหาที่ทิ้งขยะประจ าหมูํบ๎านหรือประจ าต าบล  และพิจารณาด าเนินการ 
กํอสร๎างที่ทิ้งขยะ  เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร๎อย ตระหนักถึงปัญหาเรื่องผลกระทบจากขยะตํอสิ่งแวดล๎อมอันเกิด
จากปัญหามลพิษ 

2.4 ด๎านข๎อมูลขําวสารและการประชาสัมพันธ์ พบวําประชาชนต๎องการให๎องค์การ 
บริหารสํวนต าบลดํานนอก ควรประชาสัมพันธ์โครงกาตํางๆ ที่รัฐบาลให๎ส ารวจ โดยส ารวจให๎ทั่วถึงประชาชนในแตํละ
หมูํบ๎าน  



               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒๙๑ 
 

2.5 ด๎านชํวยเหลือฟ้ืนฟูบรรเทาความเดือดร๎อนของผู๎ประสบภัย พบวําวประชาชน 
ต๎องการให๎องค์การบริหารสํวนต าบลดํานนอก แก๎ไขเรื่องการบ าบัดน้ าเสียในหมูํบ๎าน น้ าที่ใช๎อุปโภค บริโภค คํอนข๎าง
เค็ม และน้ าไมํเพียงพอตํอการใช๎ในชีวิตประจ าวัน   
 ปัญหาตํางๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญโดยประชาคมท๎องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคสํวน  ประกอบไปด๎วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  สมาชิกสภาท๎องถิ่น  ผู๎น าหมูํบ๎าน  ตัวแทนสํวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  
ประชาชนทั่วไป รํวมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข๎าแผนพัฒนาทํองถิ่นตํอไป  
กรณีโครงการทีเ่กินศักยภาพก็ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนํวยงานอื่น 

 (๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผํานมาพบวําองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎แก๎ไข
ปัญหาให๎กับประชาชนได๎ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด๎าน  มีผลการประเมินอยูํในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความ
พึงพอใจ  แตํก็ยังมีปัญหาที่จะต๎องแก๎ไขตํอไป  ไมํวําจะเป็นด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ยังมีการเผาหญ๎า อ๎อย ตอข๎าวใน
ชํวงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่สํงกลิ่นเหม็นร าคาญ  การทิ้งขยะไมํเป็นที่ เกิดจากความมักงําย
และขาดจิตส านึก จะต๎องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือลดปัญหาสภาวะสิ่งแวดล๎อม และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 

 
 
 
 

 


