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ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
1.1   ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล 

เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของอำเภอพิมาย  ห่างจากอำเภอ         
พิมายประมาณ 10 กิโลเมตร   และห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 70 กิโลเมตร     การติดต่อ
ประสานงาน กับเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ สามารถเดินทางโดยรถยนต์หรือรถโดยสารประจำทาง สาย
นครราชสีมา-พิมาย - ชุมพวง  ได้โดยสะดวก 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ   - ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
ทิศตะวันออก - ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์ อ.พิมาย และองค์การบริหาร        
     ส่วนตำบล หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 
ทิศใต้  - ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
ทิศตะวันตก  - ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

 

รูปภาพ แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 
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1.2   ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เป็นพ้ืนที่ราบสูงลูกคลื่นลอนตื้น พ่ืนที่จะสูงทางทิศใต้  

เส้นระดับความสูงที่ 220 เมตร  ลาดต่ำมาทางด้านทิศเหนือของตำบล  ที่ระดับความสูง 153 เมตร มีความ
ลาดชันของพ้ืนที่ 2-6 % 

1.3   ลักษณะภูมิอากาศ 
เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ มีหลากหลายฤดู  ดังนี้   
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์  อากาศเย็นจัดช่วงเดือน  ธันวาคม- 

มกราคม อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 12-25 องศาเซลเซียส  
- ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ เดือน มีนาคม-กลางเดือน พฤษภาคม  ร้อนจัดในช่วงเดือนเมษายน 

อุณหภูมิระหว่าง 32-40 องศาเซลเซียส  
- ฤดูฝนตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม แล้วแต่ช่วงมรสุมที่จะเข้ามาอาจจะมีช่วงที่ฝน 

ตกผิดฤดู 
1.4   ลักษณะของดิน 

พ้ืนที่ตำบลรังกาใหญ่ ประกอบด้วยกลุ่มชุดดิน 5 กลุ่มด้วยกันคือ 
- กลุ่มชุดดินที่ 3 ลักษณะเป็นพวกดินเหนียว ดินบนเป็นสีเทาเข้ม เหมาะในการทำนา  

เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ราบเรียบแต่สามารถปลูกพืชไร่และพืชผักได้บางชนิด 
- กลุ่มชุดดินที่ 18 ลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย สีเทาปนน้ำตาลอ่อน  เนื้อดินเป็นดินทราย 

หยาบ เหมาะในการทำนามากกว่าปลูกพืชไร่  พืชผัก และไม้ผล 
- กลุ่มชุดดินที่ 40 ลักษณะเป็นพวกดินร่วนปนทราย ดินสีน้ำตาลอ่อน  สีเหลือหรือแดง เนื้อ 

ดินเป็นทรายจัด น้ำซึมผ่านชั้นดินได้เร็วมาก อุ้มน้ำต่ำ เหมาะในการปลูกพ้ืชไร่และไม้ผลไม่เหมาะในการทำนา 
สามารถใช้ประโยชน์ในการปลูกไม้โตเร็วและปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ได้ดี 

- กลุ่มชุดดินที่ 41 ลักษณะดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน เป็นสีน้ำตาลเข้มเกิดจาก 
ตะกอนลำน้ำหรือวัตถุน้ำ เหมาะในการปลูกพืชไร่ ไม้ยืนต้น หรือไม้ผลบางชนิด ไม่เหมาะในการทำนา 

- กลุ่มชุดดินที่ 59 ลักษณะดินมีการผสมของดินหลายชนิด ซึ่งเกิดจากตะกอนลำน้ำพัดมาทับ 
ถมกัน เหมาะในการทำนาในช่วงฤดูฝน และปลูกพืชไร่ในช่วงฤดูแล้ง  

1.5   ลักษณะของแหล่งน้ำ 
แหล่งน้ำในเขตตำบลรังกาใหญ่ ประกอบด้วย 
- แหล่งน้ำธรรมชาติ  ได้แก่ ลำน้ำเค็ม  ลำทองหลาง ลำห้วยฉกาจ และคลองสาขาของลำน้ำ 

ดังกล่าว ซึ่งปริมาณน้ำจะมากหรือน้อยก็ข้ึนอยู่กับสภาพตามธรรมชาติของน้ำฝนในแต่ละปี  
- แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่ ฝายน้ำล้น  บ่อน้ำตื้น  อ่างเก็บน้ำ 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1   เขตการปกครอง 
เทศบาลตำบลรังกาใหญ่มีพ้ืนที่ทั้งหมด 96.41   ตารางกิโลเมตร และแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 

20 หมู่บ้าน 
2.2   การเลือกตั้ง 

เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ มีทั้งหมด 20 หมู่บ้าน สำหรับการแบ่งเขตเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ 
สภาท้องถิ่นแบ่งเป็น 2 เขต การเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศประชาชนที่มีสิทธิ
เลือกตั้งได้ให้ความสำคัญเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา  โดยวัดจากร้อยละของผู้ที่มาใช้สิทธิจะอยู่ใน
เกณฑ์ 80 ขึ้นไป และประชาชนในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานเทศบาล 
เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนา 
ประชาคมเพ่ือแก้ปัญหาความเดือนร้อนเร่งด่วนของชุมชน ฯลฯ    

3. ประชากร 
3.1   ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  

หมู่ที่ 
 

บ้าน 

เพศชาย  (คน) เพศหญิง (คน) 
พ.ศ.

2562 
พ.ศ. 

2563 
 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ. 
2563 

 

พ.ศ. 
2564 

 
1 พุทรา 279 273 276 272 274 274 
2 ฉกาจ 393 394 397 425 412 414 
3 ช่องโค 442 438 435 476 478 478 
4 รังกา 613 604 591 631 634 637 
5 ตะปัน 400 392 391 393 382 382 
6 หนองน้ำกิน 499 507 500 512 517 517 
7 รังกาน้อย 343 334 334 350 345 346 
8 หนองโสมง 242 242 247 291 286 286 
9 พุทรา 490 491 488 474 473 476 

10 นิคมพัฒนา 331 332 328 341 345 345 
11 นิคมสามัคคี 394 396 401 407 409 417 
12 หนองรัง 257 359 360 353 353 355 
13 ตะปัน 287 290 287 304 308 309 
14 พุทราพัฒนา 328 329 324 372 376 380 
15 ตะปันสามัคคี 268 260 255 275 278 273 
16 สามัคคี 1 320 312 300 320 316 315 
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หมู่ที่ 
 

บ้าน 

เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) 
พ.ศ.

2562 
พ.ศ. 

2563 
 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ. 
2563 

 

พ.ศ. 
2564 

 
17 หนองคูประชา

สรรค์ 
216 220 222 242 239 237 

18 หนองโสมง
พัฒนา 

324 327 335 342 336 332 

19 ตะปันประชา
สรรค์ 

300 305 306 297 299 299 

20 หนองไทร 211 210 210 250 250 250 
รวมทั้งสิ้น 7,037 7,015 6,987 7,327 7,311 7,322 

 

3.2   ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

ช่วงอายุ ชาย(คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
แรกเกิด-12 ปี 845 798 1,643 

13-22 ป ี 860 778 1,638 
23-59 ป ี 4,056 4,188 8,244 
60 ขึ้นไป 1,223 1,558 2,781 

 
ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอพิมาย ข้อมูล ณ วันที่ 6  เดือน กันยายน  พ.ศ.2564 
 

4. สภาพทางสังคม 
4.1   การศึกษา 

-  โรงเรียนประถมศึกษา      3 แห่ง 
-  โรงเรียนขยายโอกาส      1 แห่ง 
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา      1 แห่ง 
-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน   20 แห่ง 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     4 แห่ง 
-  อนุบาลเอกชน     1 แห่ง 
-  ศูนย์การศึกษานอกระบบ   1  แห่ง 
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4.2   สาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  2  แห่ง 
-  สถานพยาบาล    3 แห่ง 
-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   2 แห่ง 
-  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ 100 % 

4.3   ยาเสพติด 
เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตำรวจภูธรอำเภอพิมาย  

ป้องกันอำเภอพิมาย ตำรวจบ้าน อปพร. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในการป้องกันและเฝ้าระวัง หากพบเบาะแส
หรือมีการจับกุมก็จะประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ จัดทำโครงการอุดหนุนงบประมาณต้านยาเสพติด 
ให้แก่สถานศึกษาภายในเขตตำบลรังกาใหญ่  

4.4   การสังคมสงเคราะห์ 
เทศบาลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
- ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน  2,750  ราย   ผู้พิการ  จำนวน 415   

ราย ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ 25 ราย 
- รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
- ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
- จัดทำโครงการจัดทำสถานที่ที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
- จัดทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในข่าย

จำเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรรถภาพ 
- จัดทำโครงการออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงภายในเขตตำบลรังกาใหญ่ 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1   การคมนาคมขนส่ง 

ตำบลรังกาใหญ่เป็นตำบลทางผ่านในการเดินทางจากอำเภอพิมายสู่อำเภอชุมพวง มีถนนลาดยาง 
สายพิมาย-ชุมพวง รถที่วิ่งประจำเส้นทางสายนี้ ได้แก่ รถประจำทางสายพิมาย-ชุมพวง   สำหรับถนนในเขต
พ้ืนที่มีดังนี้ 

- ถนนลาดยาง   7    สาย   
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  33   สาย   
- ถนนหินคลุก/ลูกรัง  70  สาย 
- ถนนดิน   24  สาย 

5.2   การไฟฟ้า 
มีไฟฟ้าใช้   4,642  ครัวเรือน 
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5.3   การประปา 
ตำบลรังกาใหญ่ มีน้ำประปาบริการประชาชนภายในตำบลจำนวน 7 แห่ง  ดังนี้ 

- ประปาภูมิภาค   1 แห่ง 
- ประปากรมทรัพยากรธรณี   5 แห่ง 
- ประปากรมอนามัย    1 แห่ง 

5.4 ระบบโลจีสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง  
- เคอรี่เอ็กซ์เพลส      1   แห่ง 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1   การเกษตร 

ประชากร ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ   
ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง  อ้อย  ยางพารา  

6.2   การประมง 
การประมงของประชาชนตำบลรังกาใหญ่ จะเป็นการประกอบเพื่อยังชีพ โดยหาปลาตาม 

แม่น้ำลำคลองธรรมชาติ เช่น แม่น้ำเค็ม แม่น้ำมูล ลำทองหลาง 
6.3   การปศุสัตว์ 

การปศุสัตว์มีทั้งทำเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมสัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ โค กระบือ สุกร ไก่ เป็ด  
6.4   การบริการ 

- ธนาคาร   1 แห่ง 
- รีสอร์ท      1 แห่ง 
- ปั๊มน้ำมัน    4 แห่ง 
- โรงสี    11 แห่ง 
- ตลาด   5 แห่ง 
- ร้านสะดวกซ้ือ   4  แห่ง 

6.5   การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มอาชีพที่มาขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ มีทั้งหมด 51 กลุ่ม เป็นกลุ่มอาชีพ  

ที่หลากหลายทั้งทำเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสายหวายและใยสังเคราะห์  
กลุ่มโฮมสเตย์ตำบลรังกาใหญ่ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มผลิตถ่านไม้ยูคาลิปตัส  
ซึ่งเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ได้สนับสนุนการประกอบกิจการของกลุ่มอาชีพ ทั้งด้านเงินทุน การฝึกอบรมส่งเสริม
และการศึกษาดูงานทั้งในเขตตำบลและนอกสถานที่ พร้อมจัดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้  
ให้แต่ละกลุ่มนำสินค้ามาขายให้กับประชาชนภายในตำบล 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1   การนับถือศาสนา 
ประชาชนตำบลรังกาใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนสถานในเขตพ้ืนที่ตำบลรังกาใหญ่ดังนี้ 

- วัดบ้านฉกาจช่องโค 
- วัดวิปัสสนารังกาใหญ่ 
- วัดรังกาใหญ่ 
- วัดตะปัน 
- วัดใหม่สุนทริการาม 
- วัดบ้านพุทรา 
- วัดนิคมพัฒนาราม 
- วัดป่านิคมสามัคคีธรรม 
- วัดป่าพิมาย 

7.2   ประเพณีและงานประจำปี 
ประเพณีที่ปฏิบัติและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ ปฏิบัติกัน เช่น ประเพณีลอยกระทง  

ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีวันสารทไทย และมปีระเพณีแข่งเรือยาวประจำ
อำเภอพิมาย  ซึ่งเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ได้อุดหนุนงบประมาณในการจัดงาน และเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆ    
ที่ทางอำเภอจัดขึ้น ทั้งส่งเรือยาวเข้าแข่งขัน ประกวดส้มตำ ผัดหมี่เป็นประจำทุกปี 

7.3   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถ่ิน 
-  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นของทศบาลตำบลรังกาใหญ ่คือ รำโทนเกิดจากภูมิปัญญา  

ของชาวบ้านในท้องถิ่นเป็นการละเล่นพ้ืนบ้าน เล่นสืบต่อกันมานานหลายชั่วคน ท่ารำของรำโทนเป็นการรำ   
ที่มีลักษณะเรียกว่า “รำใช้บท” หรือ “รำตีบท” ด้วยเหตุที่มีการร้อง และรำเข้ากับจังหวะเสียงโทน จึงเรียกว่า 
“รำโทน” ลักษณะท่ารำของการรำโทน จะมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านคิดสร้างสรรค์เป็น
ศิลปะประจำท้องถิ่น มีรูปแบบท่าทาง ท่วงที ท่ารำตามบทเพลงในแต่ละท้องถิ่น  

- ภาษาถ่ินคือภาษาโคราช  
7.4   สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

- สินค้าพ้ืนเมืองเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่ายบ้างได้แก่  เสื่อ   
ที่ทอจากต้นกก   เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่  ผลิตภัณฑ์จากหวาย ปลาร้า   
  -  ของที่ระลึกของตำบลรังกาใหญ่ คือ อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี หรือ ย่าโม 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1   น้ำ 

แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ ลำน้ำเค็ม ลำทองหลาง ลำห้วยฉกาจ หนองคลองบึงต่าง 
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แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่ ฝายน้ำล้น จำนวน 3 แห่ง  บ่อน้ำตื้น จำนวน 251 แห่ง ประปา
พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 3 แห่ง 

8.2   ป่าไม้ 
ตำบลรังกาใหญ่มีพ้ืนที่ป่าโดยประมาณ  3,450 ไร่ 
 

 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลรังกาใหญ ่

 
ส่วนที่  2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
 

วิสัยทัศน์ประเทศคือ 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง 

ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนา
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการ
ประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส่าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไป
กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการทั้งกบัส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐรวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและ
มิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (๓) ความพร้อม
ของกองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ และ 
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(๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก ่

๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดข้ึนกับประเทศชาติ
บ้านเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคน ในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่องความ
มั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (๓) การ
พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรร
มาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ (๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก 
ที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงท่ีส่าคัญยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่
เกิดข้ึน โดย (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน (๒) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติ
ขึ้นใหม(่๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ (๔) การรักษาความ
มั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้ังทางบกและทางทะเล 

๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความม่ันคง โดย (๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณา
การอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอ่านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐ
และภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุก
ระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 

๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่าง
ยั่งยืน โดย (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (๒) การเสริมสร้างและธ่ารงไว้ซึ่ง
สันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกส่าคัญต่าง ๆ ท่างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (๑) การพัฒนากลไกให้พร้อมส่า
หรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม (๒) การ
บริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ่านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิตอ่ืน ๆ และ (๓) การพัฒนากลไกและองค์กร
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส่าคัญเพ่ือ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มี
พัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ ์
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษ
ที ่๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓  และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ 
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และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเองตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และ
ความเป็นอยู่ที่ดขีองคนไทย (๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนา 
สังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่ 

๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค ์โดย (๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ 
วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
(๔) การปลูกฝังค่านยิมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน(๕) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาค
ธุรกิจ (๖) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (๗) การส่งเสริมให้คน
ไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย (๑) ช่วง
การตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (๒) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็น
คนด ีมีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษท่ี ๒๑ (๓) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและ
สมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ(๔) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนประเทศยทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาเสริมสร้าง 

๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษท่ี ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย(๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส่าหรับศตวรรษ
ที ่๒๑  (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม ่(๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุก
ระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต(๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท 
ความรับผิดชอบ และการวางต่าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (๖) การวางพ้ืนฐาน
ระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (๗) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ 

๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่าน
ครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อม
การท่างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส่าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ (๓) การดึงดูด 
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ให้กับประเทศ 

๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจสติปัญญา และสังคม โดย (๑) การสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การมีสุขภาวะที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี และ(๕) การส่งเสริมให้
ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  ทรัพยากรมนุษย์ โดย (๑) การสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และ (๔) 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย (๑) การส่งเสริมการ
ออกก่าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก่าลังกาย 
กีฬาและนันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (๔) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
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3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส่าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคน

ไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด  ชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเองตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย (๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และ (๓) การพัฒนา สังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่ 

๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์ โดย (๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ 
วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
(๔) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน(๕) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาค
ธุรกิจ (๖) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (๗) การส่งเสริม 
ให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย (๑) ช่วง
การตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (๒) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็น
คนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษท่ี ๒๑ (๓) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและ
สมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ(๔) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนประเทศยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษท่ี ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย(๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส่าหรับศตวรรษ
ที่ ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุก
ระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต(๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท 
ความรับผิดชอบ และการวางต่าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (๖) การวาง 
พ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (๗) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่าน
ครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อม
การท่างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส่าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ (๓) การดึงดูด 
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ให้กับประเทศ 

๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจสติปัญญา และสังคม โดย (๑) การสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การมีสุขภาวะที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี และ(๕) การส่งเสริมให้
ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดย (๑) การสร้าง
ความอยู่ดีมสีุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และ (๔) 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย (๑) การส่งเสริมการ
ออกก่าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก่าลังกาย 
กีฬาและนันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (๔) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ยทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส่าคัญที่ให้ความ
ส่าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุน
การรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ่านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหาร
ราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อม
ของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง 
และท่าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มี
คุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐ
ระหว่างกลุ่มประชากร (๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (๓) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็น
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่ 

๑. การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก (๒) ปฏิรูป
ระบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (๔) เพ่ิมผลิตภาพและ
คุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท่างาน 
(๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม (๖) ลงทุนทาง
สังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะส่าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (๘) สร้างความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 

๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีโดย (๑) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค(๒) ก่าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติ
ต่าง ๆ(๓) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัย
และแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (๔) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
เพ่ือวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (๕) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูล 
ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนาก่าลังแรงงานในพ้ืนที่ 

๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งท่ีแบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดย
สนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ(๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) สนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) ส่งเสริมความเสมอภาคทาง
เพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (๖) 
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 

๔. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง โดย (๑) 
ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว 
การเงินและอาชีพ(๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง (๓) สร้างการ 
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มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
 

5.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่

ส่าคัญเพ่ือน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล 
และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งใน
การก่าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ โดยเป็นการด่าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 
โดยให้ความส่าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน่าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๒) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อม
โทรมได้รับการฟ้ืนฟู (๓) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพโดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ 
ประเด็น ได้แก่ 

๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
ในและนอกถ่ินก่าเนิด(๓) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้่าล่าคลองและแหล่งน้่าธรรมชาติทั่วประเทศ (๔) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๕) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทาง
ทะเล (๒) ปรับปรุง ฟ้ืนฟ ูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (๓) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็น 
องค์รวม และ (๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  โดย (๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  (๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้่าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดย (๑) จัดท่าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่
อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบทเกษตรกรรม และ 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น
บนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (๕) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่ม
อาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัย
สิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้่า 

๕. พัฒนาความม่ันคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดย (๑) พัฒนาการจัดการน้่าเชิงลุ่ม
น้่าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้่าของประเทศ(๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้่าทั้งระบบในการใช้น้่าอย่างประหยัด รู้
คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้่าให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ 
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และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการ
ใช้พลังงาน และ (๕) พัฒนาความม่ันคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคา
และการเข้าถึงอาหาร 

๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก้าหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย
สิ่งแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีส่าคัญ และ (๔) พัฒนาและด่าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก่าหนดอนาคตประเทศ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส่าคัญ

เพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาด
ทีเ่หมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท่าหน้าที่ในการก่ากับหรือในการให้บริการ 
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท่างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่
จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน่านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาด
ใหญ ่ระบบการท่างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 
ความมัธยัสถ ์และสร้างจิตส่านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย
ต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ่าเป็น มีความทันสมัยมีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน่าไปสู่การลดความเหลื่อม
ล้่าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
และการอ่านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรมตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการสาธารณะของภาครัฐ (๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปร่งใสการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบและ (๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ 

๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐมี
ความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ 
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ โดย (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (๒) ระบบ
การเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ (๓) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 

๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ (๓) ส่งเสริมการ
กระจายอ่านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มี 
สมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 

๔. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ และ 
(๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
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๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส้านึกมีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็น
มืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารก่าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (๒) บุคลากรภาครัฐยึด
ค่านิยมในการท่างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย(๑) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคม
ร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความ
ซื่อสัตย์สุจริต(๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ้าเป็น โดย (๑) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง(๒) มีกฎหมายเท่าที่จ่าเป็น และ (๓) การบังคับใช้กฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียมมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 

๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค โดย (๑) บุคลากรและ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม(๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกข้ันตอนของการค้นหา
ความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) 
ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ 
(๕) พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 ยึดหลักการ  

“ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 

ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  มีทั้งหมด 20 ประเด็น ดังนี้  
1. การพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศ  
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
3. การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร  ในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการ

ยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ  
4. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ  
5. การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละ ช่วงของห่วงโซ่มูลค่า  
6. การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้าน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และศักยภาพของพ้ืนที่  
7. การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ ต่อยอดไปสู่ฐานการผลิตและ

บริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู่กับการ วางรากฐานเพ่ือสร้างและพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการสำหรับอนาคต  

8. การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจ ดิจิทัล เศรษฐกิจฐานชีวภาพ  
9. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการ ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เติบโตและ

สนับสนุนภาคการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
10. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต  
11. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือ 
12. การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ สิ่งแวดล้อม  
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13. การฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทาง  เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ  

14. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ  การสร้างธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย  

15. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
16. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
17. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนา อย่างเต็มที่  
18. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ  
19. การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้ สามารถแข่งขันได้  
20. การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ  

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
 วัตถุประสงค์  

1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิต 
สาธารณะ และมีความสุข  

2. เพื่อให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมใน การเข้าถึงทรัพยากร 
และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี ความเข้มแข็ง 
พ่ึงพาตนเองได ้ 

3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการ 
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น  สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ  

4. เพื่อรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ สนับสนุนการเติบโตที่ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณาการ 
ของภาคีการพัฒนา  

6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพ่ือรองรับการพัฒนา 
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค ภูมิภาค และ 
นานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ  
 เป้าหมายรวม 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ 
สังคม     

2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก มีความเข้มแข็ง  
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ เศรษฐกิจฐานบริการและ 

ดิจิทัล  
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ 

เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย  
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมี 

ส่วนร่วมจากประชาชน  
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย  
(1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง 

ประสงค์  
(2) พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  
(5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้าน 

สุขภาพ  
(6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย  
(7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วน ร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  

 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  

(1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มี 
คุณภาพของรัฐและมีอาชีพ  

(2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้  
ครอบคลุมและท่ัวถึง  

(3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก 
ตามหลัก 13 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย  

(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ส่วนรวม  
(2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  

 4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  

(1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง สมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ 
เป็นธรรม  

(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน  
(3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
(4) ส่งเสริมการ ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด ความสามารถในการปรับตัวต่อการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัย พิบัติ 
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(7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติแล 
และสิ่งแวดล้อม  

(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

 5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และย่ังยืน  
แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  

(1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิด ความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
(2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม 

ทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  
(3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร 

ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
(4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่ง อำนาจอธิปไตยและสิทธิ 

อธิปไตยในเขตทะเล   
(5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่ 

เกี่ยวข้องกับความม่ันคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาค ประชาชน 15  

 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ  ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย  

แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
(1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส  

ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ  

เพ่ือให้ การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  
(3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและ 

ภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอำนวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ  
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับการ 

บริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  
(5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และ 

ยุติธรรม  
(6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ 

สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  

 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  

(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง  
(2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง  
(3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์  
(4) พัฒนาด้านพลังงาน  
(5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
(6) พัฒนาระบบน้ำประปา  
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 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  

(1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  
(2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  
(3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากร 

วิจัย  

 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  

(1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง  
(2) การพัฒนาเมือง  
(3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ  

 10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  

(1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สำหรับสินค้า 
และบริการของไทย  

(2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้าน การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ 
อนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียน  

(3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นใน 
ภูมิภาค  

(4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย  
(5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 

ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
(6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  
(7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์  
(8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ 18 ในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เก่ียวกับ 

เรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  
(9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และ  
(10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ  
 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 1.3.1 แผนพัฒนาภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ำ ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัยและ 
ภัยแล้งซ้ำซาก คนมีปัญหาทั้ งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม  ด้าน
สถาบันการศกึษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ “มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน” จำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาค ให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ 
พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนำความรู้ ทุน เทคโนโลยีและ นวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้
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ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน คมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ
โครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่ เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและ
ข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่กำลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้าง
กิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ำกับพ้ืนที่ส่วนอ่ืน ๆ 
ของประเทศได ้ในระยะยาว  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์   
“พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง” 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ำและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีพ และการ 

พัฒนาเศรษฐกิจของภาค 14 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
2. เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพา 

ครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  
3. เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้ 

การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ  
4. เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
5. เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และมี 

บทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ ชีวิต

อย่างยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ  
2) พัฒนาแหล่งน้ำใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำโขง ชี มูล โดยศึกษา สำรวจ และจัดหาพื้นท่ี เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ำ  

ตลอดจนการผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำ แม่น้ำในภาคและระหว่างภาค  
3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ำ เช่น ระบบสูบน้ำอาคารบังคับน้ำ คลองส่งน้ำ เป็นต้น  
4) บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ โดยดำเนินการในระดับลุ่มน้ำ ให้มีความสมดุล

ระหว่างการใช้น้ำทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ำต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก ภาคส่วน และมีการ
จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพ่ือป้องกันความเสียหายจาก อุทกภัยและภัยแล้ง  

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อ ลดความ 
เหลื่อมล้ำทางสังคม  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย  
2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  
3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
4) พัฒนาระบบการปูองกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพ้ืนที่เสี่ยง  
5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก  
6) อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ 



-22- 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลรังกาใหญ ่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร  
2) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง  
3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) และความ 

ต้องการตลาด  
4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ ที่สำคัญของภาค  
5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้า อุปโภคบริโภค  
6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ่าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มี ศักยภาพให้ก้าว 

ไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค  
7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มี 

คุณภาพและให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง  
8) อนุรักษ์และส่งเสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษา ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพของพื้นที่ต้นน้ำและป่าธรรมชาติที่สำคัญ  
9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ ความคิด 

สร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่  
2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา   บุรีรัมย์    

สุรินทร์  ศรีสะเกษ  และอุบลราชธานี  
3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง  
4) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์  
5) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา  
6) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี  
7) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเชื่อมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจหลักภาค 
กลางและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่ เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค  

แนวทางการพัฒนา  
1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพื้นท่ีเศรษฐกิจหลัก ภาคกลางและพ้ืนที่ 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ ์ 
3) พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการสุขภาพและ 

ศูนย์กลางการศึกษา โดยจัดทำแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลางความ  
4) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สำคัญ  
5) พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้าง 
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาด่านชายแดน  
2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน  
3) พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และ หนองคาย  

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ มุ่งเน้น 

การพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพการเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการ
ท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิมและพัฒนาเส้นทาง 

โครงการที่สำคัญ (Flagship Project) 
(1) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(2) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(3) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(4) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(6) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(7) โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำชีตอนบนและลุ่มน้ำมูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ 

ทบทวน ปี พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ บูรณาการ (ก.บ.ก.) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 โดยสรุปประเด็น
สำคัญ ดังนี้ 

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position) 
1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2. เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การ 

กีฬาที่มีชื่อเสียง 
4. เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
2. ส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
3. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4. ส่งเสริมการเรียนรู้สุ่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
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7. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน 
8. ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 

เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี  
จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 2560  

มีเศรษฐกิจที่สำคัญ 3 ลำดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 23 รองลงมาเป็นภาคเกษตรกรรม มีสัดส่วน
ร้อยละ 18 และภาคการค้า ร้อยละ 14 มีพ้ืนที่การเกษตร ร้อยละ 68.15 ของพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัด ประชากรส่วน
ใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ร้อยละ 16.85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพทาง การเกษตรที่โดดเด่น ได้แก่ ข้าว มัน
สำปะ หลัง อ้อย โคเนื้อ โคนม ไก่ แพะ แกะ มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว ที่หลากหลาย ทั้งท่องเที่ยวธรรมชาติ นิเวศ 
อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา มีแหล่ง ท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหม 
และในขณะเดียวกันก็มีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ำ เพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ราคาผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่ำ สัดส่วนคนยากจน ร้อยละ 12.9 รายได้เฉลี่ยครัวเรือน/ปี 250,632 บาท หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน/ปี 
200,217.08 บาท มีความไม่เสมอภาคด้าน รายได้ (Gino coefficient) สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ จึงกำหนดเป้าหมาย
การพัฒนาในการเป็น 

“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข” 

โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้  
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงขึ้นมาตรฐานอินทรีย์  

ในภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ โดยมีการนำนวัตกรรมในพ้ืนที่มาช่วยให้เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่  
(Smart Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักใน
การดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  

2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ ทั้งน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ำเพ่ือการเกษตรให้ 
เพียงพอตลอดปี โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำให้อยู่ในพื้นที่ หรือการขยายพ้ืนที่รับน้ำ การกระจาย น้ำไปยัง
พ้ืนที ่ 

3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากข้ึนในพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบครบ  
วงจรในพื้นที่ โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ที่กำหนดให้กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา
ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร  

4. ส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาคการเกษตร  
และนอกภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว  

5. สร้างมูลค่าเพ่ิมในสาขาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้าน  
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์จากระบบ Logistic 
ที่รัฐบาลไว้วางรากฐานไว้ให้ การสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการ สร้างการตลาดให้
เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด  

6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
หรือสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพ่ือให้สืบทอดไปยังรุ่น ลูกหลาน 
และการเพ่ิมศักยภาพของเด็ก เพื่อให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต 
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ประเด็นการพัฒนา  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร  
วัตถุประสงค์  

เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร  
แนวทางการพัฒนา  

1. พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตร  
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค  
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม  
4. ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  
5. ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
6. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน  
7. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม  
8. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจำหน่าย  
9. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร  
10. ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม  
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย  
2. เพ่ือให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น  

แนวทางการพัฒนา  
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก  
2. พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว  
3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
4. สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว  
5. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา  
7. ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง  
8. ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน  
9. ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน  
10. ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด  
11. เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ  
12. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม  
13. พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น  
2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข  
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แนวทางการพัฒนา  
1. พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  
2. ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเอง  
3. ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นสำคัญ  
5. ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็ง 

1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position) 
1. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตาม 

มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความม่ันคง เพ่ือปกป้องสถาบันของหลัก 

ของชาติ 
5. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ.2561-2565) 

“ศูนยกลางโครงขายคมนาคมและการทองเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม 
สังคมคุณภาพสูง”  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเปาหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา  
1) มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) เพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ 4  
2) ประชาชนมีรายไดตอหัวตอป (GPP per capita) เพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ 4  
3) รายไดจากการทองเที่ยวในจังหวัดเพ่ิมข้ึน รอยละ ๕  
4) รอยละของประชากร ที่อยูใตเสนความยากจนลดลง (%)  
5) คาดัชนีความสุขของประชากรในจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
6) รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  
1) สรางเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีด 

ความสามารถ การคา การลงทุนและเศรษฐกิจ  
2) ยกระดับการทองเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมตอภาคและภูมิภาค  
3) พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
4) เสริมสรางความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง  
5) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลและยั่งยืน  
6) ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/  

MICE City/ Art City / Safe City) 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  1  โครงการตามแนวทางพระราชดำริ 

แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบตาม 

แนวทางพระรชดำริ เช่น การบริหารจัดการ “น้ำ”  เตรียมรับมือ  “สู้ภัยแล้ง” 
2. ส่งเสริมกาพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา 
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนที่มีคุณภาพ และมีสติปัญญารอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
2. ลดความเลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนาคุรภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ เด้ก สตรี และ 

ผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 
3. พัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น สาธารณสุขสร้างสุขภาพประชาชน “3อ.2ส.”  

(อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
4. ส่วเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5. ทำนุบำรุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุสาหกรรม  

ท่องเที่ยวและบริการยกระดับมาตรฐานการผลิต และการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพ่ิมปริมาณคุรภาพการผลิต 
ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุกการผลิต เพ่ิมช่องทางการตลาด ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและ
เครือข่ายเกษตรกร เร่งรัดสร้างชีพเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชน 

2. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสร้างรายได ้
3. บริหารจัดการน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ  ธนาคารน้ำใต้ดิน สร้างโครงข่ายน้ำ เพ่ือการเกษตร น้ำสะอาด 

เพ่ือการอุปโภคบริโภค  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4  การพัฒนาการเมือง 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง 
2. บำรุงรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ไก้รับการจัดสรรที่ดีมีคุณภาพ 
3. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมศีลธรรมอันดีงามของ 

ประชาชน 
4. ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความ 

เดือดร้อนของประชาชน 
5. สนับสนุน ส่งเสริม จัดให้มสีวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา 

1. ยึดหลักธรรมมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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2. พัฒนาความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. สนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือนาคต 
4. ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยกระดับความโปร่งใสใน 

การทำงาน 
5. นำเทคดนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
6. ปรับปรุงโครงสร้างให้กระชับไม่ซับซ้อน 

1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอพิมาย 
จากศักยภาพของอำเภอพิมายที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านของทำเลที่ตั้งและคมนาคมการเกษตรและ 

อุตสาหกรรม การสาธารณสุข และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอพิมาย จึงกำหนดวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“เมืองพิมายพัฒนาสู่การท่องเที่ยวสากล ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ มุ่งพัฒนาคุณภาพสินค้า  

OTOP สร้างชุมชนเข้มแข็งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปสินค้าการเกษตรส่งออก 

1.1  ส่งเสริมและพัฒนาให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
1.2  เพิ่มความสามารถในการแปรรูปและส่งออกสินค้าเกษตรประเภทข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม   
2.1  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
2.2  พัฒนาสินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยว 
2.3  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
2.4  อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแหล่งน้ำ 
3.1  ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ 
3.2  บริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน 
4.1  สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน  ลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้ ลด  ละ เลิก อบายมุขต่าง ๆ  และ

ร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันร่วมวางแผนแก้ปัญหาของชุมชนสังคม 
4.2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
5.1  พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 
5.2  พัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในการให้บริการ 
5.3  พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาของประชาชนเฉพาะพ้ืนที่ 
6.1  เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
 

 



-29- 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลรังกาใหญ ่

2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 
2.1  วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  ชาวประชาร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 
2.2   ยุทธศาสตร์ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานสิ่งแวดล้อม 
5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2.3   เป้าประสงค์ 
1) เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบำรุงงานโครงสร้างพื้นฐานในเขต ทต.รังกาใหญ่ 
2) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอต่อการดำรงชีพ 
4) เพ่ือจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่และยั่งยืน 
5) เพ่ือให้เกิดกลไกการบริหารจัดการที่ดีในทุกภาคส่วน 

2.4   ตัวช้ีวัด 
1) เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน รวมทั้งการบริการสาธารณูปโภคท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
2) ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ทั้งด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม ด้านศาสนา 

วัฒนธรรมประเพณี  รวมถึงการกีฬา นันทนาการระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 
3) ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีอาชีพ

และรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
4) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะหรือภาวะมลพิษ  และพัฒนาฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน ประชาชนในชุมชนอยู่นสภาพแวดล้อมที่ดี 
5) การบริหารงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การ

บริหารงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 
2.5   ค่าเป้าหมาย 

1) เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน การบริการสาธารณูปโภคครอลคลุมทุกพ้ืนที่ 
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3) ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคง  เพียงพอต่อการดำรงชีพ 
4) สิ่งแวดล้อมได้รับการฟ้ืนฟู และอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
5) องค์กรมีการบริหารจัดการทีดี่ ตามหลักธรรมาภิบาล 

2.6   กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1) ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
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2) ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าสาธารณะ  
3) ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
4) พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(๑) พัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา 
(๒) พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย 
(๓) พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน  
(๔) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕) เฝ้าระวัง  รักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด 
(๖) พัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
(๗) พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1) สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ชุมชน 
2) ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ และการ 

แปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาดานสิ่งแวดล้อม 

1) ส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่ 
2) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์การทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและ

สังคม 
2) ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positionnig) 
เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟู พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ  หรือโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษา อันเป็นรากฐาน
สำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ  ให้มีคุณภาพสูง การพัฒนาที่ยังยืน ควรคู่กับการพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ 
สภาพแวดล้อมต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม  ความ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา  ความ
ต้องการของประชาชน  และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา เทศบาลตำบลรังกาใหญ่  จึงกำหนดจุดยืน
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
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 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ของเทศบาล
ตำบลรังกาใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ 
ของชื่อองค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

4.การพัฒนา
เมือง 

1.สรางเสริมระบบ
โครงสรางพ้ืนฐาน
เชื่อมโยงตอโครงขา
ยคมนาคมแหงอ
นาคต และเพ่ิมขีด
ความสามารถ 
การคา การลงทุน
และเศรษฐกิจ 

1.การพัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน
เกษตร
อุตสาหกรรม
และแปรรูป 

7.การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
ระบบโลจีสติกส์ 

2.ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

2.การพัฒนา
ด้านคุณภาพชิวิต 

2.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
4.การพัฒนา
เมือง 

4.เสริมสรางความ
มั่นคงในการพัฒนา
คน และชุมชน 
อยางมีคุณภาพ 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.ยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

1.การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพความ
เป็นมนุษย์ 
2.การสร้าง
ความเป็นธรรม
ลดความเลื่อมล้ำ
ในสังคม 

1.ด้านความ
มั่นคง 
3.ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ 
4.ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทาง
สังคม 
 

3.การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

3.การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

3.พัฒนานวัตกรรม
การผลิต การแปร
รูปสินคาเกษตร
ปลอดภัยและ
อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 

1.การพัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน
เกษตร
อุตสาหกรรม
และแปรรูป 

3.การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 
9.การพัฒนา
ภาคเมืองและ
พ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 
 
 
 

2.ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
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4.การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม 

1.โครงการตาม
แนวพระราชดำริ 
3.การพัฒนา
เมือง 

5.ยกระดับบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมให
เกิดสมดุลและ
ยั่งยืน 
 

 5.การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

5.ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

5.การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

5.การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

6.ยกระดับการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐรองรับการ
พัฒนาเมืองและ
สังคมคุณภาพสูง  

 6.การบริหาร
จัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรร
มาภิบาลใน
สังคมไทย 

6.ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 
3.การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  Demand) และTrend  ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  การวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบหรือเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
โดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่มีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและการ
พัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่สร้าง
กระบวนการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ เทศบาล
ตำบลรังกาใหญ่จึงมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่
ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  ด้วยภารกิจที่มีมากขึ้นจึงมีความจำเป็นในการ ใช้ทรัพยากร
รายได้ ทั้งท่ีท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากท่ีสุด  
การวางแผนถือเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้
ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กำหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่
กำหนด มาการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน  แผนงาน โครงการนั้น จะต้องเป็น
การบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม 

 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ( จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค )  
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จุดแข็ง ( Strength ) 
 - ผู้นำให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น  
 - มีการจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ 
 - ยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมนรูปประชาคม  การประชุมวางแผนเตรียมงาน 
 - มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติหลายสายเหมาะสมกับการทำการเกษตร สภาพพ้ืนที่สามารถประกอบการเกษตรได้

หลากหลาย เช่น ทำนา  ไร่มันสำปะหลัง อ้อย ยาง  
จุดอ่อน (Weakness) 
 - ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
 - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดการสับสน เนื่องจากกฏหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน      
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 -  ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน  หรือไม่ครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน  
 - ระบบการจัดเก็บภาษียังไม่บรรลุเป้าหมาย  
 - การบูรณาการในแต่ละภาคส่วน ในการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ประสบผลเท่าท่ีควร 

โอกาส(Opportunity) 
- มีเส้นทางสายหลักคมนาคมผ่านไปยังจังหวัดอ่ืน  เหมาะแก่การพัฒนาเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าพ้ืนบ้าน 

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพให้แก่ผู้ที่สัญจรไปมา  
- มีสภาพพ้ืนที่ที่หลากหลายประชาชนสามารถประกอบอาชีพการเกษตรที่แตกต่างกัน เช่น มันสำปะหลัง  อ้อย 

ยางพารา ข้าว การประมง  

ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจำกัด (Thtreat) 
- กฎหมายระเบียบข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาในการจัดสรร 

และการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
- การดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น  

ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนเนื่องจากจำกัดด้วย
อำนาจหน้าที่และจำนวนของงบประมาณท่ีจำกัด  
      -  ต้นทุนการผลิตราคาสูง เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช ค่าขนส่ง ค่าแรงงานที่สูงข้ึน 
      - การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีต่างๆ ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงได้ ทำให้ขาดโอกาส 
      -  การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ฤดูกาลที่ไม่สามารถคาดคะเนได้ 
      - การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น โรคโควิด-19 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
1) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐)  
จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก 
โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่
กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลา
ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุ
จะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการ



-34- 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลรังกาใหญ ่

สินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากสำหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและ
ลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาส
ของแรงงานไทยในการไปทำงานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
2) การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 

การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการ 
ผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสาน
ระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) 
เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
3)ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 

(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต  
เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย 
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้น ให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใสและ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
   (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนำมาซึ่งโอกาสที่สำคัญๆ 
หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์ใน
ประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและ
วัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตใน
ประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้ านสถานที่ตั้งและด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนำประเด็นด้านมาตรฐานของ 
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนา
สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรี
ทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้น
ของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและ
เทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ำปัญหา
ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง 
(Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒  
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการ
ปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศ
สำคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสำคัญๆ ของโลกไม่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  
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(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ 
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ำเติมต่อ 
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น 
ทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและ
สัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ำ เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสีย
แนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ 
พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด 
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต 
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน 
นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้
ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.01

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

โครง (บำท) โครง (บำท) โครง (บำท) โครง (บำท) โครง (บำท) โครง (บำท)
กำร กำร กำร กำร กำร กำร

     1.1 แผนงาน 
เคหะและชุมชน

       6      1,900,000        6      2,200,000        6      2,100,000         6      2,100,000         6      2,100,000         30     10,400,000

รวม        6     1,900,000       6      2,200,000       6      2,100,000         6      2,100,000         6      2,100,000        30     10,400,000

    2.1แผนงาน
งบกลาง

       3    26,593,200        3    26,593,200        3    26,593,200         3    26,593,200         3    26,593,200         15   132,966,000

    2.2 แผนงาน
การรักษาความ
สงบภายใน

       9        495,000        9         625,000        9         525,000         9         525,000         9         525,000         45        2,695,000

     2.3 แผนงาน
การศึกษา

     15      9,369,646      14      9,069,646      14      9,069,646       13      8,469,646       14      9,319,646         70     45,298,230

     2.3 แผนงาน
สาธารณสุข

     18      1,635,000      18      1,535,000      17      1,385,000       17      1,385,000       17      1,385,000         87        7,325,000

2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ปี 2570

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบำลต ำบลรังกำใหญ่
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 รวม 5 ปี

ยุทธศำสตร์/ 
แผนงำน

-37- แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



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

โครง (บำท) โครง (บำท) โครง (บำท) โครง (บำท) โครง (บำท) โครง (บำท)

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

ยุทธศำสตร์/ 
แผนงำน

     2.4 แผนงาน
 สังคมสงเคราะห์

       2        140,000        2         140,000        2         140,000         2         140,000         2         140,000         10          700,000

     2.5 แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

       6        810,000        6         810,000        6         810,000         6         810,000         6         810,000         30        4,050,000

     2.6 แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

     11        928,000      11         928,000      11         928,000       12      1,328,000       12      1,428,000         57        5,540,000

รวม      61   13,377,646     60    13,107,646     59    12,857,646       59    12,657,646       60    13,607,646      299     65,608,230

   3.1 แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

       5        480,000        5         480,000        4         280,000         4         280,000         4         280,000         22        1,800,000

   3.2 แผนงาน
การเกษตร

       2        200,000        3         230,000        3         230,000         3         230,000         3         230,000         14        1,120,000

รวม        7        680,000       8        710,000       7        510,000         7        510,000         7        510,000        36       2,920,000
4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่ิงแวดล้อม

3 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

-38- แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



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

โครง (บำท) โครง (บำท) โครง (บำท) โครง (บำท) โครง (บำท) โครง (บำท)

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

ยุทธศำสตร์/ 
แผนงำน

  4.1 แผนงาน 
เคหะและชุมชน

     11        700,000      11         700,000      10         650,000       10         650,000       10         650,000         42        3,350,000

  4.2 แผนงาน
การเกษตร

       5        210,000        5         210,000        5         210,000         5         210,000         5         210,000         20        1,050,000

รวม      16        910,000     16        910,000     15        860,000       15        860,000       15        860,000        77       4,400,000

  5.1 แผนงาน 
บริหารงานท่ัวไป

       3           85,000        3           85,000        3           85,000         3           85,000         3           85,000         15          425,000

  5.2 แผนงาน 
เคหะและชุมชน

       3        330,000        3         330,000        3         330,000         3         330,000         3         330,000         15        1,650,000

รวม        6        415,000       6        415,000       6        415,000         6        415,000         6        415,000        30       2,075,000
รวมท้ังส้ิน      96   17,282,646     96    17,342,646     93    16,742,646       93    16,542,646       94    17,492,646      472     85,403,230

5 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี
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แบบ ผ.01/1

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

6 1,900,000 6 2,200,000 6 2,100,000        -                    -        -                      - 18         6,200,000

2.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

43 29,331,200 43 29,361,200 43 29,361,200        -                    -        -                      - 129       88,053,600

3.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

9 880,000 11 940,000 10 740,000        -                    -        -                      - 30         2,560,000

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ส่ิงแวดล้อม

11 780,000 11 780,000 10 730,000        -                    -        -                      - 32         2,290,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่

โครงการพัฒนาท่ี
น ามาจาก
แผนพัฒนา
หมู่บ้านและ

แผนพัฒนาชุมชน

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
จ านวน
โครง 
การ

จ านวน
โครง 
การ

จ านวน
โครง 
การ

จ านวน
โครง 
การ

จ านวน
โครง 
การ

จ านวน
โครง 
การ

รวม 5 ปี
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งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการพัฒนาท่ี
น ามาจาก
แผนพัฒนา
หมู่บ้านและ

แผนพัฒนาชุมชน

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
จ านวน
โครง 
การ

จ านวน
โครง 
การ

จ านวน
โครง 
การ

จ านวน
โครง 
การ

จ านวน
โครง 
การ

จ านวน
โครง 
การ

รวม 5 ปี

5.ยุทธศาสตร์
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ท่ีดี

5 385000 5 385000 5 385000        -                    -        -                      - 15         1,155,000

รวมท้ังส้ิน     74    33,276,200     76   33,666,200     74   33,316,200      -                    -        -                      -     224     100,258,600
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาเมือง

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการหลังฝน
ถนนดี

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไป – มา 
ของราษฎร

ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน
ลูกรัง หินคลุก ลาดยาง
ภายในต าบล

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 20 
หมู่บ้าน

ราษฎรในต าบลรังกา
ใหญ่และพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
ได้รับประโยชน์ การ
สัญจรไปมา มีความ
สะดวกย่ิงข้ึน

2 โครงการถนนเพ่ือ
การเกษตร

ปรับปรุงถนนเพ่ือ
การเกษตร ให้
สะดวกต่อการเข้าไป
ดูแลและเก็บเก่ียว
ผลผลิต

ปรับปรุงถนนเพ่ือ
การเกษตร โดยการเสริม
ดินและลงหินคลุก

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 20 
หมู่บ้าน

เกษตรกรสามารถเข้าไป
ดูแลและเก็บเก่ียว
ผลิตผลได้สะดวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02

3 โครงการ
บ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมถนนและ
รางระบายน้ า

เพ่ือซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาถนนและ
ระบบระบายน้ าให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน

ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน
 และระบบระบายน้ า
ภายในต าบลรังกาใหญ่

600000 800,000 800,000 800,000 800,000 20 
หมู่บ้าน

ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมและระบบ
ระบายน้ าท่ีสะดวกและ
ปลอดภัย

4 ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะภายใน
เขตต าบลรังกาใหญ่

เพ่ือซ่อมไฟฟ้า
สาธารณะภายใน
เขตต าบลรังกาใหญ่

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตต าบลรังกาใหญ่

200,000 300,000 200,000 200,000 200,000 20 
หมู่บ้าน

มีไฟส่องสว่างในเวลา
กลางคืน  ป้องกัน
เหตุร้ายในยามค่ าคืนท้ัง
ชีวิตและทรัพย์สิน

5 ติดต้ังไฟกระพริบ เพ่ือติดต้ังไฟ
กระพริบตามจุดเส่ียง
 ตามแยกต่างๆ เป็น
สัญญาณเตือนระวัง
อันตรายจากการ
สัญจร

ติดต้ังไฟกระพริบตามจุด
เส่ียง ตามแยกต่างๆ 
ภายในเขตต าบลรังกาใหญ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 20 
หมู่บ้าน

ช่วยป้องกันและลด
อุบัติเหตุในการสัญจรไป
มา

6 งานขยายเขต
ติดต้ังระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ

เพ่ือขยายจุดไฟฟ้า
สาธารณะให้ครบทุก
หมู่บ้าน

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 
จ านวน ๒๐ หมู่บ้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 20 
หมู่บ้าน

มีไฟส่องสว่างในเวลา
กลางคืน ป้องกันเหตุร้าย
ในยามค่ าคืนท้ังชีวิต
และทรัพย์สิน

- - 1,900,000 2,200,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 - -รวม  6 โครงการ

-43- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

หน่วย 
งานท่ี
รับผิด 
ชอบ

แบบ ผ.02

-44- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



หน่วย 
งานท่ี
รับผิด 
ชอบ

แบบ ผ.02

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

-
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เสริมสร้างความม่ังคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานงบกลาง
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
แบบข้ันบันได ตาม
ช่วงอายุ

เพ่ือสงเคราะห์เบ้ียยัง
ชีพแก่ผู้สูงอายุ ตาม
ช่วงอายุ

ผู้สูงอายุท่ีข้ึน
ทะเบียนกับ
เทศบาลต าบลรังกา
ใหญ่

22,018,800 22,018,800 22,018,800 22,018,800 22,018,800 จ านวน
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุท่ีข้ึน
ทะเบียนได้รับ
เบ้ียยังชีพทุก
ราย

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2  โครงการ
สงเคราะห์เบ้ียยัง
ชีพคนพิการ

เพ่ือสงเคราะห์เบ้ียยัง
ชีพแก่ผู้พิการ

ผู้พิการท่ีข้ึน
ทะเบียนกับ
เทศบาลต าบลรังกา
ใหญ่

4,430,400 4,430,400 4,430,400 4,430,400 4,430,400 จ านวนผู้
พิการ

ผู้พิการท่ีข้ึน
ทะเบียนได้รับ
เบ้ียยังชีพทุก
ราย

ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์

เพ่ือสงเคราะห์เบ้ียยัง
ชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์

ผู้ป่วยเอดส์ท่ีข้ึน
ทะเบียนกับ
เทศบาลต าบลรังกา
ใหญ่

144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 จ านวน
ผู้ป่วยเอดส์

ผู้ป่วยเอดส์
ข้ึนทะเบียน
ได้รับเบ้ียยัง
ชีพทุกราย

ส านัก
ปลัดเทศบาล

- - 26,593,200 26,593,200 26,593,200 26,593,200 26,593,200 - - -รวม  3 โครงการ

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วย 
งานท่ีรับผิด

 ชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

-44- แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เสริมสร้างความม่ังคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบริหาร
จัดการศูนย์ อปพร.
ต าบลรังกาใหญ่

เพ่ือให้การด าเนินงานของ
ศูนย์ อปพร.ต าบลรังกา
ใหญ่ สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ศูนย์ อปพร.ต าบลรังกา
ใหญ่ (ใช้ในการบริหาร
ศูนย์ เช่น ค่าตอบแทน 
ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเดินทาง 
ค่าพาหนะ  ฯลฯ)

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน
ได้รับ

ความพึง
พอใจ

ร้อยละ 
80

การด าเนินงานของ
ศูนย์ อปพร.ต าบลรัง
กาใหญ่ สามารถ
บริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการฝึกอบรม 
พัฒนาศักยภาพ 
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

เพ่ือให้ อปพร. มีการ
เตรียมความพร้อมอยู่เสมอ

จัดฝึกอบรมให้กับสมาชิก
 อปพร. ต าบลรังกาใหญ่

200,000 300,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง/ ปี ผู้ผ่านการอบรมมี
ความรู้และทักษะใน
การช่วยเหลือบรรเทา
สาธารณภัยเพ่ิมข้ึน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. 02

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน  
ท่ีรับผิดชอบท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

-45- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน  
ท่ีรับผิดชอบท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

3 โครงการซักซ้อมแผน
บรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลต าบลรังกา
ใหญ่

เพ่ือเตรียมความพร้อม
รับมือกับภัยพิบัติต่าง ๆ ท่ี
อาจเกิดข้ึนได้

จัดฝึกอบรม และซักซ้อม
แผนบรรเทาสาธารณภัย
ต่าง ๆ ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายในต าบลรัง
กาใหญ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1คร้ัง/ปี มีความพร้อมเพ่ือ
รับมือกับภัยพิบัติ
ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้

ส านัก
ปลัดเทศบาล

4 โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ

เพ่ือต้ังจุดตรวจ และจุด
ให้บริการแก่ประชาชน 
ในช่วงเทศกาลส าคัญต่าง ๆ

ด าเนินการต้ังจุดตรวจ
และจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ

90,000 120,000 120,000 120,000 120,000 อัตราการ
เกิด
อุบัติเหตุ
จาก
การจราจร
ลดลง 
ร้อยละ 
20

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
จากการจราจรลดลง 
และอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา

ส านัก
ปลัดเทศบาล

5 โครงการณรงค์ 
ป้องกันและอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับ  การ
ขับข่ีปลอดภัยและ
วินัยจราจร  ป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือรณรงค์ป้องกันและ
อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
การขับข่ีปลอดภัยและ
วินัยจราจร  ให้แก่  
เจ้าหน้าท่ี  อาสาสมัคร  
และประชาชน

ลดอุบัติเหตุและสร้าง
ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ตามกฎจราจรอย่าง
ถูกต้องช่วยให้เกิดความ
ปลอดภัยทางถนนของ
ประชาชนต าบลรังกาใหญ่

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนมีความรู้ถึง
โทษของยาเสพติดเพ่ิม
มากข้ึน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

-46- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน  
ท่ีรับผิดชอบท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

6 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ี ในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้กับพนักงาน
เทศบาล

ฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ี
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง /ปี เจ้าหน้าท่ีมีทักษะใน
การปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เพ่ิมมากข้ึน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

7 โครงการณรงค์ 
ป้องกันและอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับยาเสพ
ติด

เพ่ือรณรงค์ป้องกันและ
อบรมให้ความรู้เก่ียวกับยา
เสพติด

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
โทษของยาเสพติด แก่
เยาวชนและประชาชน
ภายในต าบลรังกาใหญ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนมีความรู้ถึง
โทษของยาเสพติดเพ่ิม
มากข้ึน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

8 โครงการอุดหนุน
งบประมาณต้านยา
เสพติด

เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่โรงเรียนในเขต
เทศบาล ในการอบรมให้
ความรู้แก่เด็กและเยาวชน
ตระหนักถึงโทษของยา
เสพติด

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลรังกาใหญ่ โรงเรียน
ละ 5,000 บาท

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1 คร้ัง/ปี เด็กและเยาวชนได้รู้ถึง
โทษของยาเสพติด 
และ ห่างไกลจากยา
เสพติด

ส านัก
ปลัดเทศบาล

-47- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน  
ท่ีรับผิดชอบท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

9 โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (สถานท่ีกลาง)
 อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครรราชสีมา

เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ
ส าหรับการปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (สถานท่ีกลาง) 
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครร
ราชสีมา

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ปี มีศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สถานท่ีกลาง) 
อ าเภอพิมาย

ส านัก
ปลัดเทศบาล

- - 495,000 625,000 525,000 525,000 525,000 - - -รวม  9 โครงการ

-48- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เสริมสร้างความม่ังคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3  แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดซ้ือนิตยสาร 
 วารสาร  ส่ิงพิมพ์ต่างๆ

เพ่ือส่ส่งเสริมการอ่าน
ให้กับประชาชน  
ด าเนินงาน  "ท่ีอ่าน
หนังสือท้องถ่ิน  รักการ
อ่าน" ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
  เพ่ือสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ของคนไทย  พ.ศ. 
2560 - 2561

จัดซ้ือ นิตยสาร  วารสาร 
ส่ิงพิมพ์ ต่างๆ  เพ่ือแจก
ให้กับท่ีอ่านหนังสือทุกแห่ง
ในเขตพ้ืนท่ี

79,380 79,380 79,380 79,380 79,380 ประชาช
น ร้อย
ละ 90 
ได้รับ

ข่าวสาร

ประชาชนใน
ชุมชนได้อ่าน
หนังสือ
ข่าวสาร
บ้านเมือง
และทันต่อ
เหตุการณ์ 
และได้
ส่งเสริม
วัฒนธรรม
การอ่านตาม
แผนแม่บท

กอง
การศึกษา

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วย  
งานท่ี

รับผิดชอ
บ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

-49- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566--2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.3  แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วย  
งานท่ี

รับผิดชอ
บ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

๒ โครงการจัดกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ

เพ่ือจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระบรม
ราชินีนารถ

 เด็ก  เยาวชน  ข้าราชการ
  พ่อค้าประชาชนชาว
ต าบลรังกาใหญ่ทุกคนได้
จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ได้จัดกิจกรรม
เฉลิมพระ
เกียรติฯ,

กอง
การศึกษา

๓ โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมส าหรับเด็กและ
เยาวชน

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เด็กและเยาวชน มีการ
เรียนรู้  เสริมสร้างทักษะ 
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์กับตนเอง 
ชุมชนและสังคม

สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ให้กับเด็กและเยาวชนใน
ต าบลรังกาใหญ่

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 คร้ัง/
 ปี

เด็กและ
เยาวชน มี
ความรู้
ความสามารถ
และรู้จักใช้
เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
กับตนเอง 
ชุมชนและ
สังคม

กอง
การศึกษา

-50- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566--2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.3  แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วย  
งานท่ี

รับผิดชอ
บ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

๔ โครงการน าเด็กเล็ก
ศึกษาแหล่งเรียนรู้เสริม
ประสบการณ์

เพ่ือให้เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาล  มีโอกาสเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงท่ี
เป็นแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน

เด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาล ท้ัง 4
 ศูนย์ บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้ปกครองเด็ก

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1 คร้ัง/
 ปี

เด็กเล็กได้
เรียนรู้จาก
ประสบการณ์
จริงนอก
ห้องเรียน  
ช่วย
เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ท่ีดีระหว่างครู
กับผู้ปกครอง
เด็กอีกด้วย

กอง
การศึกษา

๕ โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียน

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง

เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา ในพ้ืนท่ี
ต าบลรังกาใหญ่

4,158,000 4,158,000 4,158,000 4,158,000 4,158,000 นักเรียน
ได้กิน
อาหาร
กลางวัน
 100 %

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรง

กอง
การศึกษา

-51- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566--2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.3  แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วย  
งานท่ี

รับผิดชอ
บ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

๖ โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้เด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

เด็กเล็กสังกสัดเทศบาล
ต าบลรังกาใหญ่ ท้ัง 4 ศูนย์

977,550 977,550 977,550 977,550 977,550 เด็ก
ศูนย์ฯ
ได้กิน
อาหาร
กลางวัน
 100 %

เด็กเล็กมี
สุขภาพ
ร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรง

กอง
การศึกษา

๗ โครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง

เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา ในพ้ืนท่ี
ต าบลรังกาใหญ่

1,897,038 1,897,038 1,897,038 1,897,038 1,897,038 นักเรียน
ได้ด่ืมนม
 100 %

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรง

กอง
การศึกษา

๘ โครงการอาหารเสริม 
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้เด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

เด็กเล็กใน สังกัดเทศบาล
ต าบลรังกาใหญ่ ท้ัง 4 ศูนย์

364,078 364,078 364,078 364,078 364,078 เด็ก
ศูนย์ฯ

ได้ด่ืมนม
 100 %

เด็กเล็กมี
สุขภาพ
ร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรง

กอง
การศึกษา

-52- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566--2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.3  แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วย  
งานท่ี

รับผิดชอ
บ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

๙ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการต่าง ๆ              
(ดโดยเบิกหักผลักส่งเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ในนามของสถานศึกษาให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานึกษา
สังกัด อปท. พ.ศ. 2562)

(1)ค่าจัดการเรียนการสอน
จัดสรรส าหรับเด็กอายุ 
2-5 ปี อัตราคนละ 1700
 บาท/ปี     (2) ค่าหนังสือ
เรียน อัตราคนละ 200/ปี 
(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 
อัตราคนละ 200 บาท/ปี  
        (4) ค่าชุดนักเรียน 
อัตราคนละ 300 บาท/ปี 
(5) ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน อัตราคนละ 430 
บาท/ปี

537,700 537,700 537,700 537,700 537,700 100% ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้
มาตรฐาน เด็ก
เล็กมีทักษะ 
และ
พัฒนาการท่ีดี
ข้ึน

กอง
การศึกษา

๑๐ โครงการพัฒนาบุคลากร
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้บุคลากรได้รับการ
ฝึกฝน และพัฒนาทักษะ 
ตลอดจนเพ่ิมพูนความรู้ท่ี
มีอยู่

บุคลากร ใน ศพด. ท้ัง 4 
ศูนย์

28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 บุคลากร
ร้อยละ 

90 
ได้รับ
การ

พัฒนา

บุคลากร
ได้รับการ
ฝึกฝน และ
พัฒนาทักษะ 
ตลอดจน
เพ่ิมพูน
ความรู้ท่ีมีอยู่

กอง
การศึกษา

-53- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566--2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.3  แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วย  
งานท่ี

รับผิดชอ
บ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

๑๑ โครงการสนับสนุนค่า
พาหนะน าส่งเด็กไป
สถานพยาบาล

เพ่ือสร้างความปลอดภัย
ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

จ่ายค่าพาหนะในการน าส่ง
เด็กไปสถานพยาบาลใน
กรณีเจ็บป่วย คนละ 10 
บาท/ปี

1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 100 % ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายและ
สร้างความ
ปลอดภัย
ให้กับเด็กเล็ก

กอง
การศึกษา

๑๒ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมทรัพย์สินของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารและทรัพย์สิน ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปรับปรุงซ่อมแซม
ทรัพย์สินศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ท้ัง 4 ศูนย์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 4 แห่ง เด็กเล็กมี
ความ
ปลอดภัย 
และมีสถานท่ี
ในการพัฒนา
ทักษะต่าง ๆ 
ท่ีได้มาตรฐาน

กอง
การศึกษา

-54- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566--2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.3  แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วย  
งานท่ี

รับผิดชอ
บ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

๑๓ โครงการก่อสร้างหลังคา
คลุมลานกิจกรรม
ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านตะปัน-รังกา
สามัคคี

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านตะปัน-รังกาสามัคคีมี
หลังคาคลุมลานกิจกรรม

ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านตะปัน-รังกาสามัคคี

600,000 100% ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ตะปัน-รังกา
สามัคคีมี
หลังคาคลุม
ลานกิจกรรมท่ี
ได้มาตราฐานน

กอง
การศึกษา

๑๔ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุทรา

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพุทรามีอาคารเรียนท่ี
ได้มาตราฐาน

 -ปรับปรุงหลังคาพ้ืนท่ี
ความยาว 35เมตร ความ
กว้าง 15เมตร  - ติตต้ัง
ระบไฟฟ้าภายในอาคาร   -
 บุฝ้าเพดานพร้อมทาสี - 
ปรับปรุงซ่อมแซมต้นเสา
ภายในอาคาร

850,000 100% ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
พุทรามีอาคาร
เรียนท่ีได้
มาตราฐาน

กอง
การศึกษา

-55- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566--2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.3  แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วย  
งานท่ี

รับผิดชอ
บ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

๑๕ โครงการก่อสร้างหลังคา
สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านฉกาจช่องโค

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านฉกาจช่องโคมีหลังคา
สนามเด็กเล่นท่ีได้
มาตราฐาน

ก่อสร้างหลังคาสนามเด็ก
เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านฉกาจช่องโค

600,000 100% ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ฉกาจช่องโคมี
หลังคาสนาม
เด็กเล่นท่ีได้
มาตราฐาน

กอง
การศึกษา

๑๖ โครงการก่อสร้างห้องส่ือ
การเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ฉกาจช่องโค

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านฉกาจช่องโคมีมีห้อง
เก็บส่ือการเรียนการสอนท่ี
ได้มาตราฐาน

 ก่อสร้างห้องเก็บส่ือการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉกาจ
ช่องโค

300,000 100% ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ฉกาจช่องโคมี
มีห้องเก็บส่ือ
การเรียนการ
สอนท่ีได้
มาตราฐาน

กอง
การศึกษา

-56- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566--2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.3  แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วย  
งานท่ี

รับผิดชอ
บ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ

๑๗ โครงการก่อสร้างหลังคา
คลุมลานกิจกรรม
ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนิคมพัฒนา
สามัคคี

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนิคมพัฒนาสามัคคีมี
หลังคาคลุมลานกิจกรรม

ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนิคมพัฒนาสามัคคี

600,000 100% ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
นิคมพัฒนา
สามัคคีมี
หลังคาคลุม
ลานกิจกรรมท่ี
ได้มาตราฐานน

กอง
การศึกษา

๑๘ โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน "ท่ี
อ่านหนังสือท้องถ่ิน รัก
การอ่าน"

เพ่ือส่งเสริมการอ่าน
ให้กับประชาชนและ
ด าเนินงานตามแผนแม่บท
ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
เพ่ือสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ของคนไทย พ.ศ. 
2560-2564

จัดซ้ือนิตยสารวารสาร
ส่ิงพิมพ์ต่างๆเพ่ือบริการ
ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ประชาช
นร้อยละ
 80 รัก
การอ่าน

ประชาชนใน
ชุมชนได้อ่าน
หนังสือ
ข่าวสาร
บ้านเมือง
และทันต่อ
เหตุการณ์

กอง
การศึกษา

- - 9,369,646 9,069,646 9,069,646 8,469,646 9,319,646 - - -รวม 18 โครงการ

-57- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566--2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เสริมสร้างความม่ังคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4  แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน
 และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

ประชาชนใน
ต าบลรังกาใหญ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน
ร้อยละ 

90 ไม่เป็น
ไข้เลือดออ

ก

ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวด

 ล้อม

2 โครงการจัดซ้ือทรายก าจัด
ลูกน้ าและน้ ายาพ่นหมอกควัน
ก าจัดยุง

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

จัดซ้ือทราย
ก าจัดลูกน้ า
และน้ ายาพ่น
หมอกควัน
ก าจัดยุง

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ประชาชน
ร้อยละ 

90 ไม่เป็น
ไข้เลือดออ

ก

มีวัสดุเพียงพอใน
การป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิงแวด

 ล้อม

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
    ท่ีรับ
ผิด ชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

-58- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566--2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4  แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
    ท่ีรับ
ผิด ชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

3 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษ
สุนัขบ้าและควบคุม
จ านวนสุนัขและแมว

สุนัขและแมวใน
เขตต าบลรังกา
ใหญ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สุนัขและ
แมวได้รับ
การฉีด

วัคซีน ไม่
น้อยกว่า

ร้อยละ 80

สุนัขและแมวท่ีมี
อายุมากกว่า 3 
เดือน ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

4 โครงการอาหารปลอดภัย เพ่ือพัฒนาสถานท่ี
จ าหน่ายและสะสม
อาหารให้ได้
มาตรฐานตามหลัก
สุขาภิบาล แ

สถานท่ี
จ าหน่ายและ
สะสมอาหาร
ในพ้ืนท่ีต าบล
รังกาใหญ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  1 คร้ัง/ปี สถานท่ีจ าหน่าย
และสะสมอาหารมี
มาตรฐานตามท่ี
ท้องถ่ินก าหนด

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

5 โครงการสนับสนุนงบประมาณ
ในการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐาน

เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณในการ
พัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน

ศูนย์
สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน
(ศสมช.)

150,000 150,000 20  
หมู่บ้าน

ศสมช. มีการ
ด าเนินการด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน
อย่างต่อเน่ือง

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

-59- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566--2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4  แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
    ท่ีรับ
ผิด ชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

6 โครงการสมทบงบประมาณ
ส าหรับสนุนการด าเนินงาน
กองทุนประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่

เพ่ือสมทบ
งบประมาณให้แก่
กองทุนประกัน
สุขภาพเทศบาล
ต าบลรังกาใหญ่

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
เทศบาลต าบล
รังกาใหญ่

500,000 400,000 400,000 400,000 400,000 สมทบ
งบประมาณ

ไม่น้อย
กว่าร้อยละ
 50 ของ

งบฯท่ี
ได้รับจาก 

สปสช.

ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพ

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

7 โครงการตรวจคุณภาพน้ า
อุปโภคบริโภค

เพ่ือการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าอุปโภค
บริโภคในชุมชน

ประสาน
หน่วยงานใน
การตรวจสอบ
คุณภาพน้ า
อุปโภคบริโภค

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 2 คร้ัง/ปี มีการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าอุปโภค
บริโภคในชุมชน
อย่างต่อเน่ือง

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิงแวด

 ล้อม

8 โครงการประชาคมเพ่ือจัดท า
แผนสุขภาพชุมชน

เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการในการ
ค้นหา วิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพของชุมชน

จัดท าแผน
สุขภาพชุมชน
ระดับต าบล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีแผน
สุขภาพ
ชุมชน 

ระดับต าบล

มีการน าแผน
สุขภาพชุมชนไป
ด าเนินการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพ
ของประชาชน

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิงแวด

 ล้อม

-60- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566--2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4  แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
    ท่ีรับ
ผิด ชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

9 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์หรือ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ุ

เพ่ือกระตุ้นให้
ประชาชนตระหนัก
ถึงภัยเอดส์หรือ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

ประชาชน 20
 หมู่บ้าน,
โรงเรียนมัธยม
ศึกษและขยาย
โอกาสในต าบล
รังกาใหญ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1คร้ัง/ปี ประชาชนและ
เยาวชนมีความรู้ใน
การป้องกันเอดส์
หรือโรคทางเพสสัม
พันธ์ุ

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิงแวด

 ล้อม

10 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์
ลด ละ เลิก สูบบุหร่ี

เพ่ือกระตุ้นให้
ประชาชนตระหนัก
ถึงผลกระทบท่ีเกิด
จากการบุหร่ี

โรงเรียนในเขต
ต าบลรังกาใหญ่
,20 หมู่บ้าน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1คร้ัง/ปี ประชาชนและ
เยาวชน มีความรู้
เก่ียวกับบุหร่ีและ
ตระหนักถึงโทษพิษ
ภัยของบุหร่ี

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิงแวด

 ล้อม

11 โครงการหน้าบ้านน่ามอง (BIG
 CLEANING DAY)

เพ่ือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการดูแล
อนามัยส่ิงแวดล้อม
ในชุมชน

20 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัด
กิจกรรม 2

 คร้ัง/ปี

มีการจัดบ้านเรือน
ถูกสุขลักษณะไม่
เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุ
สัตว์และแมลงน าโรค

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิงแวด

 ล้อม

-61- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566--2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4  แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
    ท่ีรับ
ผิด ชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

12 โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกาย เพ่ือสุขภาพ
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนต าบลรังกา
ใหญ่ 20 หมู่บ้าน
และบุคคลากร
เทศบาลมีสุขภาพดี 
แข็งแรง

จัดกิจกรรมออก
ก าลังกายให้แก่
ประชาชนและ
บุคลากร

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 3 คร้ัง/
สัปดาห์

ประชาชนและ
บุคลากรมีสุขภาพ
แข็งแรงสามารถ
ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิงแวด

 ล้อม

13 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภคมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการเลือก
ซ้ือสินค้าและการ
บริโภคอาหาร

20 หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเลือกซ้ือสินค้า
และบริโภคอาหาร

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิงแวด

 ล้อม

14 โครงการเฝ้าระวังภาวะการ
ขาดสารไอโอดีน

เพ่ือส่งเสริมการใช้
เกลือไอโอดีนใน
ชุมชน

20 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี เด็กก่อนวัยเรียน 
และสตรีมีครรภ์
ได้รับเกลือเสริม
ไอโอดีนอย่างท่ัวถึง

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิงแวด

 ล้อม

15 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ป้องกันเด็กจมน้ า

เพ่ือให้เด็กอายุต่ า
กว่า  15 ปี  ได้
เรียนรู้หลักการ
ลอยตัวเพ่ือเอาชีวิต
รอด

เด็กอายุต่ ากว่า 
 15 ปี  100 
 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ปี เด็กอายุต่ ากว่า  15
 ปี  มีความรู้ท่ี
ถูกต้องในการลอยตัว
เพ่ือเอาชีวิตรอด

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิงแวด

 ล้อม

-62- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566--2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4  แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
    ท่ีรับ
ผิด ชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

16 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ือสนับสนุน
หมู่บ้านด าเนิน
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

๒๐  หมู่บ้าน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จัดท า
โครงการ
อย่างน้อย

 ๓
โครงการ/
หมู่บ้าน

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหา
ด้านสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ี

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิงแวด

 ล้อม

17 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

เพ่ือฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

สุนัข/แมวท้ังท่ี
มีและไม่มี
เจ้าของในเขต
ต าบลรังกาใหญ่

81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 สุนัข/แมว
ได้รับการ
ฉีดวัคซีน 

ร้อยละ ๘๐

ไม่พบคน/สัตว์ป่วย
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิงแวด

 ล้อม

18 โครงการส ารวจสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

เพ่ือส ารวจจ านวน
ประชากรสุนัขและ
แมว

สุนัข/แมวท้ังท่ี
มีและไม่มี
เจ้าของในเขต
ต าบลรังกาใหญ่

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ท าการ
ส ารวจปีละ

 ๒ คร้ัง

มีฐานข้อมูล
ประชากรสุนัขและ
แมวท่ีเป็นปัจจุบัน

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิงแวด

 ล้อม

- - 1,635,000 1,535,000 1,385,000 1,385,000 1,385,000 - - -รวม  18 โครงการ

-63- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566--2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เสริมสร้างความม่ังคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดท าสถานท่ีท่ี
เอ้ือต่อผู้สูงอายุและผู้พิการ

โครงการจัดท า
สถานท่ีท่ีเอ้ือต่อ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ

จัดท าสถานท่ีท่ีเอ้ือต่อ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ

   100,000    100,000    100,000    100,000    100,000 ความพึง
พอใจของผู้ท่ี
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ผู้ยากจนได้รับ
การช่วยเหลือ 
มีท่ีอยู่อาศัย

ส านัก  
ปลัดเทศ 

บาล

2 โครงการปรับ
สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย
ส าหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ
 ผู้ป่วยท่ีอยู่ในระยะก่ึง
เฉียบพลันและผู้ท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิง

เพ่ือปรับ
สภาพแวดล้อมท่ีอยู่
อาศัยส าหรับคน
พิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยท่ีอยู่ในระยะ
ก่ึงเฉียบพลันและผู้
ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

ปรับสภาพแวดล้อมท่ี
อยู่อาศัยส าหรับคน
พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
ท่ีอยู่ในระยะก่ึง
เฉียบพลันและผู้ท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิง

     40,000      40,000      40,000      40,000      40,000 ความพึง
พอใจของผู้ท่ี
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

สภาพแวดล้อม
ท่ีอยู่อาศัยดีข้ึน

ส านัก  
ปลัดเทศ 

บาล

- - 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 - - -รวม  2 โครงการ

แบบ ผ. 02
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วย 
งาน     
ท่ีรับผิด 

ชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)

-64- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เสริมสร้างความม่ังคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพชุมชนต าบลรังกา
ใหญ่

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และ
ความเข้มแข็งของชุมชน

จัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ เสริมสร้างความรู้
 หรือศึกษาดูงาน ปีละ 1 
คร้ัง

  600,000  600,000  600,000  600,000  600,000 ความพึง
พอใจของผู้
เข้ารับการ

อบรม

ชุมชนมี
ศักยภาพ มี
ความเข้มแข็ง 
เพ่ิมมากข้ึน

ส านัก
ปลัดเทศบ

าล

2 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนต าบลรังกาใหญ่

เพ่ือให้บริการและ
สนับสนุนศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนต าบลรังกาใหญ่

จัดต้ังศูนย์ยุติธรรมชุมฃน
ต าบลรังกาใหญ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจของผู้
มาใช้บริการ

ของศูนย์

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีต าบลรัง
กาใหญ่ ได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ
ทางด้าน
กฎหมายและ
กระบวนการ
ยุติธรรม

ส านัก
ปลัดเทศบ

าล

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วย 
งาน    
ท่ีรับผิด
 ชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

-65- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566--2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วย 
งาน    
ท่ีรับผิด
 ชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

3 โครงการอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนด้านกฎหมาย

เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมาย

อบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ประชาชน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมี
ความรู้
เก่ียวกับ
กฎหมาย

เพ่ิมมากข้ึน

ประชาชน
ต าบลรังกาใหญ่

ส านัก
ปลัดเทศบ

าล

4 โครงการจัดท าสถานท่ีท่ี
เอ้ือต่อผู้สูงอายุและผู้พิการ
ในชุมชน

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับผู้สูงอายุ
และผู้พิการในชุมชน

ก่อสร้างห้องน้ าทางลาด
หรือราวจับในสถานท่ี
ต่าง ๆ เช่น วัด สถานท่ี
ราชการ ฯลฯ

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ
ในพ้ืนท่ีได้
เข้าถึง
สถานท่ีเอ้ือ
ต่อผู้สูงอายุ
และผู้พิการ 
อย่างน้อย
ร้อยละ 50

กลุ่มผู้สูงอายุ
และผู้พิการได้
เข้าถึงสถานท่ี
ต่าง ๆ ในชุมชน
ได้ท่ัวถึงและ
สะดวก

ส านัก
ปลัดเทศบ

าล

-66- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566--2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วย 
งาน    
ท่ีรับผิด
 ชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

5 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี

เพ่ือให้กลุ่มสตรีแม่บ้าน
มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการบริหารจัดการ
และน าความรู้ท่ีได้มา
บริหารจัดการในกลุ่ม
สร้างความเข้มแข็ง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของกลุ่มสตรีแม่บ้าน

จัดฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่ม
สตรีแม่บ้านในพ้ืนท่ี 100 
 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ๑ คร้ัง/ปี กลุ่มสตรี 
แม่บ้าน มี
ความรู้ในด้าน
การพัฒนาการ
บริหารของ
องค์กรเพ่ิมข้ึน

ส านัก
ปลัดเทศบ

าล

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่

จัดกิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวเทศบาลต าบลรัง
กาใหญ่

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวมี
การบริหาร
จัดการท่ีดีย่ิงข้ึน

ส านัก
ปลัดเทศบ

าล

- - 810,000 810,000 810,000 810,000 810,000 - - -รวม 6 โครงการ

-67- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566--2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เสริมสร้างความม่ังคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การพัฒนาเมือง

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา

เพ่ือส่งเสริมประชาชนให้
ออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้
แต่ละหมู่บ้านจ านวน 20
 หมู่บ้าน และอุปกรณ์
ประจ าต าบล จ านวน 1 ชุด

98,000 98,000 98,000 98,000 98,000 1 คร้ัง/ ปี ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
ออกก าลังกาย ท า
ให้สุขภาพแข็งแรง

กอง
การศึกษา

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วย 
งานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

-68- แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วย 
งานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

๒  โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาประจ าต าบล

เพ่ือให้เกิดความสามัคคี
มีน้ าใจเป็นนักกีฬาและมี
สุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรง

จัดให้มีการแข่งขันกีฬา
เป็นประจ าทุกปี

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 1 คร้ัง/ ปี เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป
เข้าร่วมกิจกรรมมี
ส่วนร่วมกับ
เทศบาล

กอง
การศึกษา

๓ โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาและส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬา
ประชาชนระหว่าง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอ าเภอพิมาย
ประจ าปี

เพ่ือเสริมสร้างความ
สามัคคี และส่งเสริมให้มี
สุขภาพท่ีแข็งแรง

จัดการแข่งขันกีฬาและส่ง
นักเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ประชาชนระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
อ าเภอพิมายประจ าปี

500,000 1 คร้ัง/ ปี สร้างความ
สามัคคีระหว่าง
หน่วยงานอีกท้ัง
ยังมีสุขภาพท่ี
แข็งแรง

กอง
การศึกษา

๔ โครงการส่งตัวนักกีฬา
เข้าแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์

เพ่ือเสริมสร้างความ
สามัคคี และส่งเสริมให้มี
สุขภาพท่ีแข็งแรง

ส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1 คร้ัง/ ปี สร้างความ
สามัคคีระหว่าง
หน่วยงาน อีกท้ัง
ยังมีสุขภาพท่ี
แข็งแรง

กอง
การศึกษา

๕ โครงการส่งตัวนักกีฬา
เข้าแข่งขันกีฬาในงาน
เทศกาลเท่ียวพิมาย

เพ่ือเสริมสร้างความ
สามัคคี และส่งเสริมให้มี
สุขภาพท่ีแข็งแรง

ส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันในงานเทศกาล
เท่ียวพิมาย

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ ปี ได้ร่วมสืบสานงาน
เทศกาลเท่ียวพิ
มายเป็นประจ า
ทุกปี

กอง
การศึกษา
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วย 
งานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

๖  โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์มวยไทย

เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์
กีฬามวยไทย เพ่ือเป็น
การรณรงค์เผยแพร่กีฬา
มวยไทยให้เป็นท่ีรู้จัก
อย่างแพร่หลาย

สร้างอนุสรณ์สถานยักษ์
สุขและศูนย์ค่าย

400,000 1 คร้ัง/ ปี เด็กเยาวชนและ
ประชาชนต าบล
รังกาใหญ่ ได้ร่วม
ส่งเสริมและ
อนุรักษ์กีฬามวย
ไทย  ได้รับการ
เผยแพร่และเป็น
ท่ีรู้จักอย่าง
แพร่หลาย

กอง
การศึกษา

๗ โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาใน
ระดับอ าเภอและระดับ
จังหวัด

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรง สร้าง
ความสามัคคี

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในระดับ
อ าเภอและระดับจังหวัด 
เช่นกีฬาฟุตบอลมวลชน"
อ าเภอพิมายคัพ" ฯลฯ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ ปี เยาวชนและ
ประชาชน มี
สุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรง

กอง
การศึกษา

๘ โครงการส่งกิจกรรม
เข้าแข่งขันในงาน
เทศกาลเท่ียวพิมาย

เพ่ือร่วมสืบสานประเพณี
ท่ีดีงามของท้องถ่ิน  และ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
อ าเภอพิมาย

จัดส่งเรือยาวเข้าร่วมการ
แข่งขันในงานเทศกาล
เท่ียวพิมายเป็นประจ าทุกปี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ ปี ได้เข้าร่วม  สืบ
สาน งานเทศกาล
เท่ียวพิมายเป็น
ประจ าทุกปี

กอง
การศึกษา
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วย 
งานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

๙ โครงการภูมิปัญญา
ท้องถ่ินไทยร่วมใจ
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือยกย่องเชิดชู
เกียรติภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ในพ้ืนท่ีให้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาเด็กเล็ก

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาล  ได้รับ
การถ่ายทอดภูมิความรู้
จากภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
พ้ืนท่ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ ปี ได้จัดกิจกรรมยก
ย่องเชิดชู
เกียรติภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

กอง
การศึกษา

๑๐ การจัดกิจกรรมทาง
ศาสนาและวันส าคัญ
ทางราชการ

เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมใน
วันส าคัญต่าง ๆ

จัดกิจกรรมในพิธีทาง
ศาสนาและวันส าคัญทาง
ราชการ เช่น ปิยมหาราช 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ฯลฯ

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1 คร้ัง/ ปี องค์กรและ
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม
ส าคัญต่าง ๆ 
ร่วมกัน

กอง
การศึกษา

๑๑ โครงการส่งเสริม
กิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง
กับศาสนาวัฒนธรรม
และประเพณี

เพ่ือฟ้ืนฟูศาสนา สืบสาน
ประเพณีและอนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดีงาม

จัดกิจกรรมร่วมกับวัด
และหน่วยงานในพ้ืนท่ี

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 1 คร้ัง/ปี ได้ฟ้ืนฟูศาสนา
สืบสานประเพณี
และอนุรักษ์
วัฒนธรรม

กอง
การศึกษา
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วย 
งานท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

๑๒ โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์
ประจ าต าบล

เพ่ือสืบสานประเพณีและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดี
งาม

จัดงานประเพณีสงกรานต์
ประจ าต าบลเป็นประจ า
ทุกปี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ ปี ประชาชนมี
จิตส านึกรัก
ท้องถ่ินและร่วม
สืบสานประเพณี 
อนุรักษ์
วัฒนธรรมท่ีดีงาม

กอง
การศึกษา

๑๓ โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
ประจ าปี

เพ่ือสืบสานประเพณีและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดี
งาม

จัดงานประเพณีลอย
กระทงประจ าปี  ณ สวน
สุขภาพสระหนองโทน

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1 คร้ัง/ ปี ประชาชน เด็ก
และเยาวชนให้
ความส าคัญร่วม
สืบสานประเพณี
อันดีงาม

กอง
การศึกษา

- - 928,000 928,000 928,000 1,328,000 1,428,000 - - -รวม  13  โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3 พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการตลาดนัดชุมชน เพ่ือให้ชุมชนในพ้ืนท่ีมีตลาด
 เพ่ือแลกเปล่ียนจ าหน่าย
สินค้าของแต่ละชุมชนและ
กระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี

กลุ่มอาชีพต่างๆและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 

1 คร้ัง

กลุ่มอาชีพ 
พ่อค้า 
แม่ค้าและ
ประชาชนมี
ท่ีจ าหน่าย
สินค้าอย่าง
เป็นระบบ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาทักษะด้านอาชีพ
ให้กลุ่มอาชีพ

เพ่ือเพ่ิมทักษะและความรู้
ใหม่ ๆ ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายน าไปต่อยอด
ในกลุ่มได้

จัดอบรมหรือศึกษาดู
งานด้านอาชีพให้กับ
ประชาชน

200,000 200,000 จัดอบรม
ตาม

โครงการปี
ละ 1 คร้ัง

กลุ่มอาชีพ
ได้ความรู้
เพ่ิมทักษะ
และเพ่ิม
ผลผลิต

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. 02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน  
ท่ีรับผิดชอบ
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน  
ท่ีรับผิดชอบ

3 โครงการส่งเสริมอบรม
อาชีพให้กลุ่มสตรี กลุ่ม
แม่บ้าน

เพ่ือช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับ
กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน

กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน
ต าบลรังกาใหญ่

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จัดอบรม
ตาม

โครงการปี
ละ 1 คร้ัง

กลุ่มสตรี 
กลุ่มแม่บ้าน
มีรายได้
เพ่ิมข้ึน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

4 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ และผู้ท่ีสนใจ

เพ่ือให้บุคคลเหล่าน้ีมีอาชีพ
และรายได้พอเล้ียงตัวเอง

จัดฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ และผู้ท่ีสนใจ

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กลุ่มเป้า  
หมายอย่าง

น้อย
หมู่บ้านละ 
3 คน / ปี

ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ติด
เช้ือ และ
ผู้ด้อยโอกาส
 มีรายได้
เพ่ิมข้ึน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน  
ท่ีรับผิดชอบ

5 โครงการส่งเสริมแหล่ง
ท่องเท่ียวในชุมชน

เพ่ือให้ชุมชนในพ้ืนท่ีมี
แหล่งท่องเท่ียวและมีรายได้
เพ่ิมข้ึนจากการจ าหน่าย
สินค้าของฝากและ
ผลิตภัณฑ์  OTOP พ้ืนท่ี

กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนต่างๆ 
ผู้ผลิตสินค้า OTOP 
และประชาชนในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 2 คร้ัง/ปี กลุ่มอาชีพ
ต่างๆกลุ่ม
วิสาหกิจ
ชุมชนและ
ประชาชน
ในพ้ืนท่ีได้
จ าหน่าย
สินค้าของ
ฝากมีรายได้
ในพ้ืนท่ี
เพ่ิมข้ึน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

- - 480,000 480,000 280,000 280,000 280,000 - - -รวม  5 โครงการ

-75- แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3 พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.2 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมให้ครัวเรือนเกษตรกรด าเนิน
ชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ครัวเรือน
เกษตรกรใน
ต าบลรังกา
ใหญ่

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 คร้ัง/ปี เกษตรกรน า
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
การด าเนินชีวิต

ส านัก
ปลัดเทศบา

ล

2 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน 
และระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ส่งเสริมให้ครัวเรือนเกษตรกรด าเนิน
ชีวิตด้วย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ครัวเรือน
เกษตรกรใน
ต าบลรังกา
ใหญ่

30,000 30,000 30,000 30,000 ๒ คร้ัง/ปี เกษตกรน า
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
การด าเนินชีวิต

ส านัก
ปลัดเทศบา

ล

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน 
 ท่ี

รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

-76- แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.2 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน 

 ท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

3 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกษตรกรด้าน
เกษตรกรรม และปศุสัตว์

สร้างองค์กรเกษตรกรให้เกิดความ
เข็มแข็ง และพัฒนาความรู้ให้กับ
เกษตรกรในด้านเกษตรกรรม และ
ปศุสัตว์

กลุ่มเกษตกร
ในต าบลรังกา
ใหญ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 2 คร้ัง/ปี เกษตรกรเกิด
ความเข็มแข็ง 
และพัฒนา
ความรู้ในด้าน
เกษตรกรรม 
และปศุสัตว์
เพ่ิมข้ึน

ส านัก
ปลัดเทศบา

ล

- - 200,000 230,000 230,000 230,000 230,000 - - -รวม  3 โครงการ

-77- แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1,4 โครงการตามแนวพระราชด าริ ,การพัฒนาเมือง

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝังกลบขยะมูลฝอย เพ่ือก าจัดขยะมูลฝอยจาก
ชุมชน

ด าเนินการฝังกลบ
ขยะท่ีได้จากการ
จัดเก็บขยะจากชุมชน

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 4 คร้ัง/ปี ชุมชนมีความ
สะอาดและ
ปลอดภัยจาก
เช้ือโรคท่ีเกิด
จากขยะ

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการจัดหาภาชนะ
รองรับขยะ

เพ่ือให้เพียงพอกับการ
รองรับขยะจากชุมชนก่อน
น าไปก าจัด

จัดซ้ือภาชนะรองรับ
ขยะ ขนาด 100 - 
200 ลิตร

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 200 ถัง มีท่ีรองรับขยะ
เพียงพอต่อ
ปริมาณขยะ
จากชุมชน

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน 
 ท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

-78- แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน 

 ท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

3 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการจัดการขยะ
มูลฝอย

เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้
การจัดการมูลฝอยกับ
ชุมชนหน/หน่วยงานท่ีมี
ผลงานเด่นในการจัดการ
ขยะ

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
และผู้น าชุมชน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี มีการจัดการ
มูลฝอยร่วมกัน
ระหว่างองค์กร
ปกครองและ
ชุมชน

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

4 โครงการประกวด
ส่ิงประดิษฐ์จากขยะ

เพ่ือส่งเสริมให้มีการน า
ขยะกลับมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์

จัดกิจกรรมการ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์
จากขยะและวัสดุ
เหลือใช้

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนมี
การน าขยะ
กลับมาใช้ให้
เกิดประโยชน์

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

5 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมหมู่บ้าน/
สถานศึกษาต้นแบบในการ
คัดแยกขยะ

เพ่ือให้มีหมู่บ้าน/
สถานศึกษาต้นแบบในการ
คัดแยกขยะของต าบลรังกา
ใหญ่

ส่งเสริมกิจกรรมการ
คัดแยกขยะ ใน
หมู่บ้าน/สถานศึกษา

50,000 50,000 1 หมู่บ้าน/
 1 โรงรียน

มีหมู่บ้าน/
โรงเรียน

ต้นแบบในการ
คัดแยกขยะ

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

-79- แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน 

 ท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

6 โครงการส่งเสริมการคัด
แยกขยะอันตราย

เพ่ือรวบรวมและก าจัด
ขยะอันตรายให้ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล

ประชาสัมพันธ์
ความรู้และรณรงค์
การคัดแยกขยะ
อันตรายจากต้นทาง

     80,000   80,000      80,000   80,000   80,000 20 หมู่บ้าน มีจุดรวบรวม
ขยะอันตราย
ชุมชน

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

7 โครงการรณรงค์งดใช้
ภาชนะโฟมในการบรรจุ
อาหาร

เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการค้าและ
ผู้บริโภคลดละเลิกการใช้
โฟมบรรจุอาหาร

จัดกิจกรรมส่งเสริม/
กระตุ้นการรณรงค์ 
ลด ละ เลิก การใช้
โฟมบรรจุอาหาร

     30,000   30,000      30,000   30,000   30,000 20 หมู่บ้าน มีการใช้
ภาชนะ
ทดแทนกล่อง
โฟมท่ีปลอดภัย
ต่อสุขภาพ
บรรจุอาหาร

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

8 โครงการส่งเสริมการคัด
แยกขยะมูลฝอยท่ีต้นทาง

เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการคัดแยก
และลดปริมาณขยะมูลฝอย

ส่งเสริมกิจกรรมการ
คัดแยกขยะ ท้ัง 4 
ประเภท อย่างเป็น
รูปธรรม

     80,000   80,000      80,000   80,000   80,000 20 หมู่บ้าน ปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีเข้าสู่
ระบบก าจัดท่ี
ปลายทางลดลง

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

-80- แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน 

 ท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

9 โครงการลดภาวะโลกร้อน 
(Global warming)

เพ่ือเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกับภาวะโลกร้อนและ
การป้องกันแก้ไข

จัดกิจกรรมเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกับภาวะ
โลกร้อน

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนมี
พฤติกรรมท่ี
ถูกต้อง
เหมาะสมใน
การลดภาวะ
โลกร้อน

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

10 โครงการประชาสัมพันธ์
ด้านความรู้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ความรุ้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

จัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
เช่น แผ่นพับ ป้าย 
สปอตวิทยุ เป็นต้น

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชน
ได้รับความรู้ใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
อย่างต่อเน่ือง

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

11 โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ืออบรมความรู้และฝึก
ทักษะการดูแลและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

อาสาสมัครท้องถ่ิน
รักษ์โลกแกนน า
ชุมชนประชาชน
ต าบลรังกาใหญ่

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ๑ คร้ัง/ปี ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา
ด้าน
สาธารณสุขใน
พ้ืนท่ี

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิงแวด

 ล้อม

-81- แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน 

 ท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

- - 700,000 700,000 650,000 650,000 650,000 - - -รวม  11 โครงการ

-82- แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1,4 โครงการตามแนวพระราชด าริ ,การพัฒนาเมือง

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
4.2 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก าจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน  า
สาธารณะ

เพ่ือรักษาความสะอาด
ของแหล่งน  าสาธารณะ

ก าจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่งน  า
สาธารณะ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ๒ ครั ง/ปี แหล่งน  าไม่เน่าเสีย
และระบายน  าสู่
พื นท่ีเพาะปลูกได้
สะดวก

ส านักปลัด
เทศ บาล

2 โครงการปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติ

รณรงค์ส่งเสริมให้
ประชาชนปลูกและใช้
ประโยชน์จากหญ้า
แฝกอย่างต่อเน่ือง

พื นท่ีต าบลรังกาใหญ่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั ง/ปี มีพื นท่ีปลูกหญ้า
แฝกเพ่ิมขึ น อีกทั ง
ช่วยลดการ
พังทลายของหน้า
ดิน

ส านักปลัด
เทศ บาล

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน 
 ท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

-83- แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
4.2 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน 
 ท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ. 01

3 โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เพ่ือปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

พื นท่ีต าบลรังกาใหญ่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั ง/ปี ประชาชนปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

ส านักปลัด
เทศ บาล

4 โครงการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน
(ด้านการเกษตรและแหล่ง
น  า)

เพ่ือให้ท้องถ่ินมีข้อมูล
ปัญหาความต้องการ
พ้ืนฐานของประชาชน 
รวมท้ังข้อมูลในการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

พื นท่ีต าบลรังกาใหญ่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั ง/ปี ท้องถ่ินมีข้อมูล
ปัญหาความ
ต้องการพ้ืนฐาน
ของประชาชน 
รวมท้ังข้อมูลใน
การแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง

ส านักปลัด
เทศ บาล

5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถ่ิน

พื นท่ีต าบลรังกาใหญ่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั ง/ปี มีฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถ่ิน 
ท้ังทรัพยากร
กายภาพ 
ทรัพยากร
วัฒนธรรม

ส านักปลัด
เทศ บาล

- - 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 - - -รวม 5  โครงการ

-84- แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง

ข. ยุทธศาสาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาระบบริหารจัดการภาครัฐ

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2566 2566 2566 2566 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดท าผังเมือง
ชุมชน เทศบาลต าบลรังกา
ใหญ่

เพ่ือวางระบบผังเมือง 
ให้สะดวกต่อการ
ก่อสร้างด้าน
สาธารณูปการและ
สาธารณูปโภค

ด าเนินการและให้ความ
สะดวกต่อการจัดท าผัง
เมืองชุมชนต าบลรังกา
ใหญ่

   30,000    30,000    30,000    30,000    30,000 เข้าร่วม
โครงการ

อย่าง
น้อย 1 
คร้ัง/ปี

มีการวางระบบ
ผังเมือง ท่ี
สะดวกต่อการ
ก่อสร้างด้าน
สาธารณูปการ
และ
สาธารณูปโภค

กองช่าง

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน
  ท่ี

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

-87- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2566 2566 2566 2566 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

หน่วยงาน
  ท่ี

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

2 โครงการจัดท าป้ายแสดง
ช่ือหมู่บ้าน ถนน ซอยใน
พ้ืนท่ีต าบลรังกาใหญ่

เพ่ือแสดงช่ือหมู่บ้าน 
ถนน ซอย เส้นทางใน
พ้ืนท่ีของต าบลรังกาใหญ่

จัดท าป้ายช่ือแสดง 
หมู่บ้าน ถนน ซอย 
ภายในพ้ืนท่ีต าบลรังกา
ใหญ่

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 20 
หมู่บ้าน

มีป้ายแสดงช่ือ
หมู่บ้าน ถนน 
ซอย เส้นทาง 
เพ่ิมความ
สะดวกให้แก่ผู้
ท่ีสัญจรไปมา

กองช่าง

3 การรังวัดปักเขตท่ี
สาธารณะ

เพ่ือการดูแลไม่ให้มีการ
บุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน์

ด าเนินการรังวัดและปัก
ป้ายเพ่ือแสดงอาณาเขต
ท่ี  สาธารณประโยชน์
ของต าบลรังกาใหญ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 20 
หมู่บ้าน

มีท่ี
สาธารณประโย
ชน์เพ่ือใช้ใน
ส่วนรวม

กองช่าง

- -   330,000   330,000   330,000   330,000   330,000 - - -รวม  3 โครงการ

-88- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง

ข. ยุทธศาสาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาระบบริหารจัดการภาครัฐ

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2566 2566 2566 2566 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

เพ่ือประชาสัมพันธ์
บทบาท  อ านาจหน้าท่ี
ของเทศบาลและออก
ให้บริการประชาชน
นอกสถานท่ี

ประชาชนต าบลรังกา
ใหญ่ ท้ัง 20 หมู่บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ ปี ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
บทบาท 
อ านาจหน้าท่ี
ของเทศบาล
เพ่ิมมากข้ึน
และบริการ
ประชาชนได้
อย่างท่ัวถึง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน 
 ท่ี

รับผิดชอบ

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

-85- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2566 2566 2566 2566 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02
หน่วยงาน 

 ท่ี
รับผิดชอบ

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

2 โครงการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยในชุมชน

เพ่ือส่งเสริม
ประชาธิปไตยให้กับ
ประชาชน และให้
ความรู้เก่ียวกับการ
เลือกต้ัง

จัดกิจกรรมให้ความรู้กับ
ประชาชนเก่ียวกับการ
เลือกต้ัง และการสร้าง
ประชาธิปไตย

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 คร้ัง/ ปี ประชาชนมา
ใช้สิทธิในการ
เลือกต้ังและ
เป็น
ประชาธิปไตย
มากข้ึน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการจัดเก็บภาษี
เคล่ือนท่ี

เพ่ือออกให้บริการ
ประชาชน ในท้องท่ี
ต าบลรังกาใหญ่

ด าเนินการต้ังหน่วย
จัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี ท้ัง
 20 หมู่บ้าน

    20,000     20,000     20,000        20,000     20,000 ประสิทธิ 
 ภาพ
การ

จัดเก็บ
ภาษี

เพ่ิมข้ึน  
 5 %

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ช าระภาษี และ
เทศบาลมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

กองคลัง

- -     85,000     85,000     85,000        85,000     85,000 - - -รวม  3 โครงการ

-86- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงขายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาเมือง

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

-126-
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนน 
คสล. สาย
ซอย 3 
ตอนบน หมู่ท่ี
 10 บ้าน
นิคมพัฒนา 
ต.รังกาใหญ่ 
เช่ือมต่อ หมู่ท่ี
 10 - บ้าน
สะแกงาม 
ต าบลนิคม
สร้างตนเอง

1. เพ่ือ
ปรับปรุง
สภาพถนน
ให้มีความ
พร้อมในการ
สัญจรไปมา 
 2. เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไปมา
สะดวก 3. 
เพ่ือลด
ปัญหา
อุบัติเหตุบน
ท้องถนน  4.
 เพ่ือลด
ปัญหาฝุ่น
ละอองและ
มลพิษใน
อากาศ  5. 
เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 1,408 เมตร หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 7,040 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางหินคลุก รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนท่ีก าหนด

4,001,000 4,001,000 4,001,000 4,001,000 4,001,000 1 สาย 1) สภาพ
ถนนมี
ความพร้อม
ในการ
สัญจรไปมา
2) 
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไปมา
สะดวก
3)ลด
ปัญหา
อุบัติเหตุ
บนท้องถนน
4)ลด
ปัญหาฝุ่น
ละอองและ
มลพิษใน
อากาศ
5)
ประชาชน
สามารถ
ขนส่ง

อบจ.นม.

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

-127-
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

2 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 2
 ตอนบน หมู่
ท่ี 10 บ้าน
นิคมพัฒนา 
ต.รังกาใหญ่ 
เช่ือมต่อ หมู๋ท่ี
 14 บ้าน
หนองขอน 
ต าบลนิคม
สร้างตนเอง

1) เพ่ือ
ปรับปรุง
สภาพถนน
ให้มีความ
พร้อมในการ
สัญจรไปมา 
 2)เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไปมา
สะดวก 3) 
เพ่ือลด
ปัญหา
อุบัติเหตุบน
ท้องถนน  4)
เพ่ือลด
ปัญหาฝุ่น
ละอองและ
มลพิษใน
อากาศ  5)
เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
1,800 เมตร หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 9,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนท่ีก าหนด

4,104,000 4,104,000 4,104,000 4,104,000 4,104,000 1 สาย 1) สภาพ
ถนนมี
ความพร้อม
ในการ
สัญจรไปมา
2) 
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไปมา
สะดวก
3)ลด
ปัญหา
อุบัติเหตุ
บนท้องถนน
4)ลด
ปัญหาฝุ่น
ละอองและ
มลพิษใน
อากาศ
5)
ประชาชน
สามารถ
ขนส่ง

อบจ.นม.

-128-
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

3 ก่อสร้างถนน 
คสล.  ซอย 6
  เช่ือม  หมู่ท่ี
 6 บ้าน
หนองน้ ากิน 
หมู่ท่ี 11 
บ้านนิคม
สามัคคี

1) เพ่ือ
ปรับปรุง
สภาพถนน
ให้มีความ
พร้อมในการ
สัญจรไปมา 
 2)เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไปมา
สะดวก 3) 
เพ่ือลด
ปัญหา
อุบัติเหตุบน
ท้องถนน  4)
เพ่ือลด
ปัญหาฝุ่น
ละอองและ
มลพิษใน
อากาศ  5)
เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
1,760 เมตร หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 8,800 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
หินคลุก รายละเอียดตามแบบรูปรายการ
ท่ีเทศบาลก าหนด

4,991,000 4,991,000 4,991,000 4,991,000 4,991,000  1 สาย 1) สภาพ
ถนนมี
ความพร้อม
ในการ
สัญจรไปมา
2) 
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไปมา
สะดวก
3)ลด
ปัญหา
อุบัติเหตุ
บนท้องถนน
4)ลด
ปัญหาฝุ่น
ละอองและ
มลพิษใน
อากาศ
5)
ประชาชน
สามารถ
ขนส่ง

อบจ.นม.

-129-
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

4 ก่อสร้างถนน
ผิวจราจรหิน
คลุก สาย
สถานีฝน
หลวง เช่ือม
แยกโคกขาม 
หมู่ท่ี 11 
บ้านนิคม
สามัคคี

1) เพ่ือ
ปรับปรุง
สภาพถนน
ให้มีความ
พร้อมในการ
สัญจรไปมา 
 2)เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไปมา
สะดวก 3) 
เพ่ือลด
ปัญหา
อุบัติเหตุบน
ท้องถนน  4)
เพ่ือลด
ปัญหาฝุ่น
ละอองและ
มลพิษใน
อากาศ  5)
เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถ

เสริมผิวถนน หินคลุก กว้าง  5.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ยาว 3,400 หรือพ้ืนท่ี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 17,000 ตารางเมตร

1,940,000 1,940,000 1,940,000 1,940,000 1,940,000 1 สาย 1) สภาพ
ถนนมี
ความพร้อม
ในการ
สัญจรไปมา
2) 
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไปมา
สะดวก
3)ลด
ปัญหา
อุบัติเหตุ
บนท้องถนน
4)ลด
ปัญหาฝุ่น
ละอองและ
มลพิษใน
อากาศ
5)
ประชาชน
สามารถ
ขนส่ง

อบจ.นม.

-130-
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

5 ก่อสร้างถนน
ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต
สายทางไป
สถานีเรดาร์
ฝนหลวง
เฉลิมพระ
เกียรติ

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจร ไป
 - มา และ
ขนส่งพืชผล
ทาง
การเกษตร

ปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ถนนลาดยางผิวแอส
ฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE)
โดยใช้ Pavement In-Place Recycling
ปูผิวทางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต
ASPHALTIC CONCRETEโดยใช้ 
Pavement In-Place Recycling หนา ๕ 
เซนติเมตรความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความ
ยาว ๘,๔๙๗ เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๕๐,๙๘๒ ตารางเมตรและตีเส้น
แบ่งทิศทางจราจร ก่อสร้างตามแบบรูป
รายการเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ก าหนด

๒๗,๓๐๐,๐๐๐ ๒๗,๓๐๐,๐๐๐ ๒๗,๓๐๐,๐๐๐ ๒๗,๓๐๐,๐๐๐ ๒๗,๓๐๐,๐๐๐ 1 สาย ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน์
จากการ
สัญจรไปมา
 และขนส่ง
พืชผลทาง
การเกษตร
มีความ
สะดวกมาก
ย่ิงข้ึน

อบจ.นม.

-131-
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

6 ก่อสร้างถนน 
คสล. สายทาง
 ท่าเย่ียม ถึง 
สะพานขอน 
บ้านตะปัน  
ต าบลรังกา
ใหญ่ เช่ือม
ต าบลท่าหลวง

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจร ไป
 - มา และ
ขนส่งพืชผล
ทาง
การเกษตร

ช่วงท่ี ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ช่วง กม. ๐+๒๒๕ ถึง ๐+๓๓๔ ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
 ๑๐๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า ๔๓๖ ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร 
ช่วงท่ี ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ช่วง กม. ๐+๕๙๕ ถึง ๒+๙๔๑ ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
 ๒,๓๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๙,๓๘๔ ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร
ช่วงท่ี ๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ช่วง กม. ๒+๙๗๑ ถึง ๓+๐๓๐ ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
 ๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า ๒๓๖ ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร
ปริมาณงานรวม ๓ ช่วง กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒,๕๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๕๖ ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร 
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน ๑ ป้าย 

๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ 1 สาย ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน์
จากการ
สัญจรไปมา
 และขนส่ง
พืชผลทาง
การเกษตร
มีความ
สะดวกมาก
ย่ิงข้ึน

อบจ.นม.

-132-
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

7 ก่อสร้างถนน 
คสล. สายทาง
 สะพานท่า
จาน ถึง 
คลองหนอง
โบสถ์ บ้านรัง
กาใหญ่  
ต าบลรังกา
ใหญ่ เช่ือม
ต าบลท่าหลวง

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจร ไป
 - มา และ
ขนส่งพืชผล
ทาง
การเกษตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วง กม. 
๐+๐๐๐ ถึง ๑+๙๒๔ ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๒๔ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า ๗,๖๙๖ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน ๑ ป้าย
 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนท่ีก าหนด
 

๔,๒๑๐,๐๐๐ ๔,๒๑๐,๐๐๐ ๔,๒๑๐,๐๐๐ ๔,๒๑๐,๐๐๐ ๔,๒๑๐,๐๐๐ 1 สาย ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน์
จากการ
สัญจรไปมา
 และขนส่ง
พืชผลทาง
การเกษตร
มีความ
สะดวกมาก
ย่ิงข้ึน

อบจ.นม.

-133-
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

8 ก่อสร้างถนน 
คสล. สาย
พุทรา ถึง 
บ้านง้ิว 
หมู่ท่ี 1  
บ้านพุทรา 
ต าบลรังกา
ใหญ่ เช่ือม
ต าบลท่าหลวง

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจร ไป
 - มา และ
ขนส่งพืชผล
ทาง
การเกษตร

ช่วงท่ี1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ช่วง กเมตร 0+000 ถึง 0+355 ผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 355 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,775 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
ช่วงท่ี 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ช่วง กเมตร 0+778 ถึง 1+152 ผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 374 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,870 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร
ช่วงท่ี 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ช่วง กเมตร 1+528 ถึง 2+866 ผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5เมตร 
ยาว 1,338 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,690 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร
ปริมาณงานรวม ๓ ช่วง กว้าง 5 เมตร ยาว
 2,067 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 10,315 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย

5,660,000 5,660,000 5,660,000 5,660,000 5,660,000 1 สาย ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน์
จากการ
สัญจรไปมา
 และขนส่ง
พืชผลทาง
การเกษตร
มีความ
สะดวกมาก
ย่ิงข้ึน

อบจ.นม.

-134-
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

9 ก่อสร้างถนน 
คสล.สายซอย
 5 ตอนบน 
หมู่ท่ี 11 
บ้านนิคม
สามัคคี - 
บ้านกระทุ่ม
แท่น ต าบล
หลุ่งตะเคียน

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
 – มา ของ
ราษฎร

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
 ยาว 725 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,625 ตารางเมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 สาย ท าให้มีถนน
ท่ีได้
มาตรฐาน 
มีอายุใช้
งานมากข้ึน
 มีความ
สะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย

อบจ.นม.

-135-
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

10 ก่อสร้างถนน 
คสล. สาย
บ้านตะปัน 
ต าบลรังกา
ใหญ่ ถึง บ้าน
กระทุ่มแท่น 
ต าบลหลุ่ง
ตะเคียน

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
 – มา ของ
ราษฎร

ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 7,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

17,500,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 1 สาย ราษฎรใน
ต าบลรังกา
ใหญ่และ
พ้ืนท่ี
ใกล้เคียง 
ได้รับ
ประโยชน์ 
การสัญจร
ไปมา มี
ความ
สะดวกย่ิงข้ึน

อบจ.นม.

-136-
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

11 โครงการขุด
เปิดทาง
ระบายน้ า
ข้างทางสาย
ซอย 6

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ า
ไหลหลาก 
ท่วม
บ้านเรือน
และท่ีดินของ
ราษฎร

ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร
 ลึก 3.00 เมตร

1,692,000 1,692,000 1,692,000 1,692,000 1,692,000 1 สาย ช่วยลด
ปัญหาน้ า
ไหลหลาก 
เข้าท่วม
บ้านเรือน
และท่ีดิน
ของราษฎร

อบจ.นม.

12 โครงการวาง
ท่อเหล่ียม
จากสระน้ า
หนองโทน ถึง
 คลองทางกอก

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ า
ไหลหลาก 
ท่วม
บ้านเรือน
และท่ีดินของ
ราษฎร

 ขนาด 1.50x1.50เมตรยาว 580 เมตร 7,730,000 7,730,000 7,730,000 7,730,000 7,730,000 1 สาย ช่วยลด
ปัญหาน้ า
ไหลหลาก 
เข้าท่วม
บ้านเรือน
และท่ีดิน
ของราษฎร

อบจ.นม.

-137-
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

13 โครงการวาง
ท่อเหล่ียม
ลอดถนนทาง
หลวงแผ่นดิน
หมายเลข 
2175 
ถนนพิมาย – 
ชุมพวง

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ า
ไหลหลาก 
ท่วม
บ้านเรือน
และท่ีดินของ
ราษฎร

วางท่อเหล่ียม จ านวน 5 จุด 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 5 จุด ช่วยลด
ปัญหาน้ า
ไหลหลาก 
เข้าท่วม
บ้านเรือน
และท่ีดิน
ของราษฎร

อบจ.นม.

14 ก่อสร้างถนน 
คสล.สายหน้า
โรงเรียนบ้าน
ฉกาจช่องโค 
หมู่ท่ี 2 บ้าน
ฉกาจ

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
 – มา ของ
ราษฎร

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 485  เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี 
1,940 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก
กว้าง 0.50 เมตร  (ตามรูปแบบและ
รายการท่ีเทศบาลก าหนด)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 สาย ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน์ 
การสัญจร
ไปมา มี
ความ
สะดวกย่ิงข้ึน

อบจ.นม.

-138-
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

15 ก่อสร้างถนน 
คสล. ยอดย่ิง
 - สายเมน
เส้นท่ี  4   
หมู่ท่ี 3 บ้าน
ช่องโค

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจร ไป
 – มา และ
ขนส่งพืชผล
ทาง
การเกษตร

ตามรูปและรายการท่ีเทศบาลก าหนด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  1 สาย ราษฎร
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไป-มา และ
ขนส่ง
พืชผลทาง
การเกษตร

อบจ.นม.

16 ก่อสร้างถนน 
คสล.สาย
หนองแดง 
หมู่ท่ี 5 บ้าน
ตะปัน

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
 – มา ของ
ราษฎร

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
 ยาว 725 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,625 ตารางเมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 สาย ท าให้มีถนน
ท่ีได้
มาตรฐาน 
มีอายุใช้
งานมากข้ึน
 มีความ
สะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย

อบจ.นม.

-139-
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

17 ก่อสร้างถนน 
คสล.สายหน้า
วัดตะปัน - ท่า
เย่ียม หมู่ท่ี 5
 บ้านตะปัน

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
 – มา ของ
ราษฎร

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
 1,200  เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 6,000  ตารางเมตร

2,820,000 2,820,000 2,820,000 2,820,000 2,820,000 1 สาย ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน์ 
การสัญจร
ไปมา มี
ความ
สะดวกย่ิงข้ึน

อบจ.นม.

18 ก่อสร้างถนน 
คสล.สาย
เรดาร์ หมู่ท่ี 6
 บ้านหนอง
น้ ากิน

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
 – มา ของ
ราษฎร

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
 785 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี 
3,925 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก
กว้าง 0.50 เมตร

1,990,000 1,990,000 1,990,000 1,990,000 1,990,000 1 สาย ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน์ 
การสัญจร
ไปมา มี
ความ
สะดวกย่ิงข้ึน

อบจ.นม.

-140-
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

19 ก่อสร้างถนน 
คสล. สายโรง
สูบน้ า หมู่ท่ี 7
 บ้านรังกาน้อย

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
 – มา ของ
ราษฎร

ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 สาย ราษฎรใน
ต าบลรังกา
ใหญ่และ
พ้ืนท่ี
ใกล้เคียง 
ได้รับ
ประโยชน์ 
การสัญจร
ไปมา มี
ความ
สะดวกย่ิงข้ึน

อบจ.นม.

-141-
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

20 ก่อสร้างถนน 
คสล.สาย
เลียบเหมือง
ห้วยลึก หมู่ท่ี
 7 บ้านรังกา
น้อย

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
 – มา ของ
ราษฎร

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 485  เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี 
1,940 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคุลก
กว้าง 0.50 เมตร (ตามรูปแบบและ
รายการท่ีเทศบาลก าหนด)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 สาย ราษฎร
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไป-มา และ
ขนส่ง
พืชผลทาง
การเกษตร

อบจ.นม.

21 ก่อสร้างถนน 
คสล.สายส่ี
แยกบ้านนาย
ประสงค์-
ประปา หมู่ท่ี
 8 บ้านหนอง
โสมง

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
 – มา ของ
ราษฎร

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว
 332  เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี 
1,992 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก
กว้าง 0.50 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 สาย ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน์ 
การสัญจร
ไปมา มี
ความ
สะดวกย่ิงข้ึน

อบจ.นม.
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ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

22 ก่อสร้างถนน 
คสล.สายท่า
จาน - คลอง
หนองโบสถ์ 
หมู่ท่ี 8 บ้าน
หนองโสมง

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
 – มา ของ
ราษฎร

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
 395 เมตร  หนา  0.10  เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  1 สาย ราษฎรท่ี
สัญจรไปมา
 มีความ
สะดวกย่ิงข้ึน

อบจ.นม.

23 ก่อสร้างราง
ระบายน้ า
สายหนองตะ
คลอง - หนอง
โสมง หมู่ท่ี 8
 บ้านหนอง
โสมง

เพ่ือความ
สะดวกใน
การระบาย
น้ าและ
ป้องกันน้ า
ท่วม
บ้านเรือน
และท่ีดินของ
ราษฎร

ก่อสร้างรางระบายน้ า (ตามรูปแบบและ
รายการท่ีเทศบาลก าหนด)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  1 สาย ช่วยลด
ปัญหาน้ า
ท่วมขัง
บ้านเรือน
ราษฎร

อบจ.นม.
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ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

24 ก่อสร้างถนน 
คสล.สายซอย
 2  หมู่ท่ี 10
 บ้านนิคม
พัฒนา (ถนน
สายเมนท่ี 4 -
 ถนนสาย
เมนท่ี 5)

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
 – มา ของ
ราษฎร

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
 ยาว 725 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,625 ตารางเมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 สาย ท าให้มีถนน
ท่ีได้
มาตรฐาน 
มีอายุใช้
งานมากข้ึน
 มีความ
สะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย

อบจ.นม.
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ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

25 ก่อสร้างถนน 
คสล.สายซอย
 3  หมู่ท่ี 10
 บ้านนิคม
พัฒนา (ถนน
สายเมนท่ี 4 -
 ถนนสาย
เมนท่ี 5)

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
 – มา ของ
ราษฎร

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
 ยาว 725 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,625 ตารางเมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 สาย ท าให้มีถนน
ท่ีได้
มาตรฐาน 
มีอายุใช้
งานมากข้ึน
 มีความ
สะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย

อบจ.นม.
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

26 ก่อสร้างถนน 
คสล.สายซอย
 3 ตอนบน 
หมู่ท่ี 10 
บ้านนิคม
พัฒนา - บ้าน
สะแกงาม 
ต าบลนิคม
สร้างตนเอง

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
 – มา ของ
ราษฎร

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
 ยาว 725 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,625 ตารางเมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 สาย ท าให้มีถนน
ท่ีได้
มาตรฐาน 
มีอายุใช้
งานมากข้ึน
 มีความ
สะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย

อบจ.นม.
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

27 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 2
 ตอนบน หมู่
ท่ี 10 บ้าน
นิคมพัฒนา -
 บ้านสะแก
งาม ต าบล
นิคมสร้าง
ตนเอง

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
 – มา ของ
ราษฎร

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
 ยาว 725 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,625 ตารางเมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 สาย ท าให้มีถนน
ท่ีได้
มาตรฐาน 
มีอายุใช้
งานมากข้ึน
 มีความ
สะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย

อบจ.นม.
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ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

28 ก่อสร้างถนน 
คสล.สายซอย
 4  หมู่ท่ี 10
 บ้านนิคม
พัฒนาและ
หมู่ท่ี 11 
บ้านนิคม
สามัคคี (ถนน
สายเมนท่ี 4 -
 ถนนสาย
เมนท่ี 5)

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
 – มา ของ
ราษฎร

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
 ยาว 725 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,625 ตารางเมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 สาย ท าให้มีถนน
ท่ีได้
มาตรฐาน 
มีอายุใช้
งานมากข้ึน
 มีความ
สะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย

อบจ.นม.
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ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

29 ก่อสร้าง
ถนนคสล.  
ซอย  5  
สายบน  หมู่ท่ี
 11 บ้าน
นิคมสามัคคี

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
 – มา ของ
ราษฎร

ก่อสร้างถนนคสล.ยาว  2,500  เมตร 
กว้าง  5  เมตร   หนา  0.15 เมตร   
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  12,500    ตาราง
เมตร

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000  1 สาย ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน์ 
การสัญจร
ไปมา มี
ความ
สะดวกย่ิงข้ึน

อบจ.นม.

30 ก่อสร้าง
ถนนคสล.  
ซอย  4  
สายบน  หมู่ท่ี
 11 บ้าน
นิคมสามัคคี

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
 – มา ของ
ราษฎร

ก่อสร้างถนนคสล.ยาว  1,500  เมตร 
กว้าง  5  เมตร หนา  0.15 เมตร  หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 7,500    ตารางเมตร

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000  1 สาย ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน์ 
การสัญจร
ไปมา มี
ความ
สะดวกย่ิงข้ึน

อบจ.นม.
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

31 ก่อสร้างถนน 
คสล. ภายใน
สวนผัก  หมู่ท่ี
 11 บ้าน
นิคมสามัคคี

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
 – มา ของ
ราษฎร

ก่อสร้างถนนคสล.ยาว  1,000  เมตร 
กว้าง  5  เมตร หนา 0. 15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,000    ตารางเมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  1 สาย ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน์ 
การสัญจร
ไปมา มี
ความ
สะดวกย่ิงข้ึน

อบจ.นม.

32 ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
สายเมนท่ี 5 
 หมู่ท่ี 11 
บ้านนิคม
สามัคคี

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
 – มา ของ
ราษฎร

ขนาดกว้าง 6  เมตร หนา 10  เซนติเมตร
 ยาว 3,400   เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 20,400    ตารางเมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  1 สาย ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน์ 
การสัญจร
ไปมา มี
ความ
สะดวกย่ิงข้ึน

อบจ.นม.
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

33 จัดท าราง
ระบายน้ า  
ซอย 5  สาย
บน  หมู่ท่ี 11
 บ้านนิคม
สามัคคี

เพ่ือความ
สะดวกใน
การระบาย
น้ าและช่วย
ป้องกันน้ า
ท่วมท่ีดิน
ของราษฎร

ขนาดกว้าง 2  เมตร ยาว 2,500  เมตร 
ลึก 2   เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  1 สาย ช่วยลด
ปัญหาน้ า
ท่วมขัง
บ้านเรือน
ราษฎร

อบจ.นม.
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

34 โครงการ
บ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมถนน
สายสถานี
วิจัยฝนหลวง
เฉลิมพระ
เกียรติ (เร
ดาห์) หมู่ท่ี 
11 บ้านนิคม
สามัคคี

เพ่ือปรับปรุง
 ซ่อมแซม
ถนนให้
สามารถ
กลับมาใช้
งานได้ดีเช่น
เคย มีความ
สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8,400 เมตร
 ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 58,000 ตารางเมตร

9,513,000 9,513,000 9,513,000 9,513,000 9,513,000 1 สาย ท าให้มีถนน
ท่ีสามารถใช้
งานได้ดีเช่น
เคย มีความ
สะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย
มากข้ึน

อบจ.นม.

-152-
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

35 ก่อสร้างถนน 
คสล.สาย
บ้านช่องโค 
หมู่ท่ี 3 - 
บ้านนิคม
สามัคคี หมู่ท่ี
 11  (สาย
ซอย 4)

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
 – มา ของ
ราษฎร

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
 ยาว 725 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,625 ตารางเมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 สาย ท าให้มีถนน
ท่ีได้
มาตรฐาน 
มีอายุใช้
งานมากข้ึน
 มีความ
สะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย

อบจ.นม.

-153-
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

36 ก่อสร้างถนน 
คสล.สายเมน
ท่ี 4 (จากหมู่
ท่ี 10 บ้าน
นิคมพัฒนา -
 หมู่ท่ี 11 
บ้านนิคม
สามัคคี)

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
 – มา ของ
ราษฎร

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
 ยาว 725 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,625 ตารางเมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 สาย ท าให้มีถนน
ท่ีได้
มาตรฐาน 
มีอายุใช้
งานมากข้ึน
 มีความ
สะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย

อบจ.นม.

37 ก่อสร้างถนน 
คสล.  ซอย 6
  เช่ือม  หมู่ท่ี
 6 บ้าน
หนองน้ ากิน 
หมู่ท่ี 11 
บ้านนิคม
สามัคคี

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
 – มา ของ
ราษฎร

ก่อสร้างถนนคสล. ยาว  1,000  เมตร 
กว้าง  5  เมตร   หนา  15  เซนติเมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  5,000    ตาราง
เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000  1 สาย ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน์ 
การสัญจร
ไปมา มี
ความ
สะดวกย่ิงข้ึน

อบจ.นม.

-154-
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

38 ก่อสร้างถนน 
คสล.เช่ือมต่อ 
 หมู่ท่ี  18   
บ้านหนอง
โสมงพัฒนา 
หมู่ท่ี 11 
บ้านนิคม
สามัคคี

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
 – มา ของ
ราษฎร

ก่อสร้างถนนคสล. ยาว  1,000  เมตร 
กว้าง  5  เมตร   หนา  15  เซนติเมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  5,000    ตาราง
เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000  1 สาย ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน์ 
การสัญจร
ไปมา มี
ความ
สะดวกย่ิงข้ึน

อบจ.นม.

-155-
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

39 โครงการ
บ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมถนน
สายกลาง
หมู่บ้าน หมู่ท่ี
 12 บ้าน
หนองรัง

เพ่ือปรับปรุง
 ซ่อมแซม
ถนนให้
สามารถ
กลับมาใช้
งานได้ดีเช่น
เคย มีความ
สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 580 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,060 ตารางเมตร

656,900 656,900 656,900 656,900 656,900 1 สาย ท าให้มีถนน
ท่ีสามารถใช้
งานได้ดีเช่น
เคย มีความ
สะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย
มากข้ึน

อบจ.นม.
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

40 ก่อสร้างถนน 
คสล.สายมะ
เหล่ือมเต้ีย 
(ตอนบน) หมู่
ท่ี 12 บ้าน
หนองรัง

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
 – มา ของ
ราษฎร

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
 405  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า  2,025 ตารางเมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 สาย ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน์ 
การสัญจร
ไปมา มี
ความ
สะดวกย่ิงข้ึน

อบจ.นม.

41 ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
คสล.สายส่ี
แยกบ้านนาง
อารีวรรณ - 
หมู่ท่ี 14 หมู่
ท่ี 13 บ้าน
ตะปัน
ตะวันออก

เพ่ือความ
สะดวกใน
การระบาย
น้ าและช่วย
ป้องกันน้ า
ท่วมท่ีดิน
และ
บ้านเรือน
ของราษฎร

วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร
 ยาว 749   เมตร หนา  0.15  เมตร

1,339,000 1,339,000 1,339,000 1,339,000 1,339,000  1 สาย ช่วยลด
ปัญหาน้ า
ท่วมขังท่ีดิน
และ
บ้านเรือน
ราษฎร

อบจ.นม.

-157-
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

42 ก่อสร้างถนน 
คสล.สายรอบ
สระหนองน้ า
กิน หมู่ท่ี 16
 บ้านสามัคคี ๑

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
 – มา ของ
ราษฎร

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 485 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า  1,940 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร (ตาม
รูปแบบและรายการท่ีเทศบาลก าหนด)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 สาย ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน์ 
การสัญจร
ไปมา มี
ความ
สะดวกย่ิงข้ึน

อบจ.นม.

43 ก่อสร้างถนน 
คสล.สายหลัง
วัดพุทรา-
สนามกีฬา 
หมู่ท่ี 17 
บ้านหนองคู
ประชาสรรค์

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
 – มา ของ
ราษฎร

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
 395  เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี 
1,975 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก
กว้าง 0.50 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 สาย ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน์ 
การสัญจร
ไปมา มี
ความ
สะดวกย่ิงข้ึน

อบจ.นม.

-158-
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

44 โครงการ
บ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมถนน
สายบ้านรังกา
ใหญ่-บ้านตะ
ปัน จากหมู่ท่ี
 8 บ้านหนอง
โสมง -  หมู่ท่ี
 19 บ้านตะ
ปันประชา
สรรค์

เพ่ือปรับปรุง
 ซ่อมแซม
ถนนให้
สามารถ
กลับมาใช้
งานได้ดีเช่น
เคย มีคสาม
สะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

ขนาดกว้าง 6.00 เมตรยาว 3,090 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 18,540 ตารางเมตร

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 1 สาย ท าให้มีถนน
ท่ีสามารถใช้
งานได้ดีเช่น
เคย มีความ
สะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย
มากข้ึน

อบจ.นม.
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

45 ก่อสร้างถนน 
คสล.สาย
บ้านก านัน
ฉัตร-บ่อขยะ 
หมู่ท่ี 19 
บ้านตะปัน
ประชาสรรค์

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
 – มา ของ
ราษฎร

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
 395 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี 
1,975  ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหิน
คลุกกว้าง 0.50 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 สาย ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน์ 
การสัญจร
ไปมา มี
ความ
สะดวกย่ิงข้ึน

อบจ.นม.

-160-
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

46 ปรับปรุงถนน
เสริมดิน สาย
เลียบล าห้วย
ฉกาจ-ล า
น้ าเค็ม

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจร ไป
 – มา และ
ขนส่งพืชผล
ทาง
การเกษตร

เสริมดิน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,330 
เมตร

1,094,000 1,094,000 1,094,000 1,094,000 1,094,000 1 สาย ราษฎรใน
ต าบลรังกา
ใหญ่และ
พ้ืนท่ี
ใกล้เคียง 
ได้รับ
ประโยชน์ 
การสัญจร
ไปมา มี
ความ
สะดวกย่ิงข้ึน

อบจ.นม.
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

47 ปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก 
สายบ้านตะ
ปัน-บ้าน
กระทุ่มแท่น

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจร ไป
 – มา และ
ขนส่งพืชผล
ทาง
การเกษตร

ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
4,500 เมตร

1,957,000 1,957,000 1,957,000 1,957,000 1,957,000 1 สาย ราษฎรใน
ต าบลรังกา
ใหญ่และ
พ้ืนท่ี
ใกล้เคียง 
ได้รับ
ประโยชน์ 
การสัญจร
ไปมา มี
ความ
สะดวกย่ิงข้ึน

อบจ.นม.
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

48 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
สายบ้าน
หนองน้ ากิน-
เรดาร์

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจร ไป
 – มา และ
ขนส่งพืชผล
ทาง
การเกษตร

ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,300 เมตร

8,250,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 1 สาย ราษฎรใน
ต าบลรังกา
ใหญ่และ
พ้ืนท่ี
ใกล้เคียง 
ได้รับ
ประโยชน์ 
การสัญจร
ไปมา มี
ความ
สะดวกย่ิงข้ึน

อบจ.นม.
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

49 ก่อสร้างถนน 
คสล. สาย
บ้านหนอง
โสมงพัฒนา 
ต าบลรังกา
ใหญ่ - บ้าน
กระทุ่มแท่น 
ต าบลหลุ่ง
ตะเคียน

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
 – มา ของ
ราษฎร

ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร

4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 1 สาย ราษฎรใน
ต าบลรังกา
ใหญ่และ
พ้ืนท่ี
ใกล้เคียง 
ได้รับ
ประโยชน์ 
การสัญจร
ไปมา มี
ความ
สะดวกย่ิงข้ึน

อบจ.นม.
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

50 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
สายบ้านรังกา
ใหญ่-กระทุ่ม
แท่น

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
 – มา ของ
ราษฎร

ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 6,000 เมตร

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 1 สาย ราษฎรใน
ต าบลรังกา
ใหญ่และ
พ้ืนท่ี
ใกล้เคียง 
ได้รับ
ประโยชน์ 
การสัญจร
ไปมา มี
ความ
สะดวกย่ิงข้ึน

อบจ.นม.
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

51 ก่อสร้าง
สะพาน

เพ่ือให้
เกษตรกรใช้
เป็นเส้นทาง
ในการ
เดินทางไป
ท า
การเกษตร
และขน
พืชผล
การเกษตร

ก่อสร้างสะพาน 2 แห่ง คือ สะพานท่า
กระโดน และสะพานท่าแพ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 สาย เกษตรกรได้
ใช้สะพาน
เป็นเส้นทาง
ในการ
เดินทางไป
ท า
การเกษตร
และขน
พืชผล
การเกษตร

อบจ.นม.

52 จัดท าระบบ
ประปาผิวดิน
ประปา
อนามัยขนาด
ใหญ่ หมู่ท่ี 1
 บ้านพุทรา

เพ่ือ
ให้บริการ
น้ าประปาแก่
ประชาชน
บ้านพุทรา 
ท้ัง 6 หมู่บ้าน

(ตามรูปแบบและรายการท่ีเทศบาลก าหนด) 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 แห่ง ราษฎรมี
น้ าประปา
ใช้ท่ัวถึงและ
เพียงพอต่อ
ความ
ต้องการ

อบจ.นม.
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ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

53 โครงการ
ระบบประปา
คลอรีนใน
หมู่บ้าน   หมู่
ท่ี 11 บ้าน
นิคมสามัคคี

เพ่ือให้ราษฎร
ได้มี
น้ าประปาใช้
อุปโภค
บริโภคอย่าง
ท่ัวถึง

(ตามรูปแบบและรายการท่ีเทศบาลก าหนด) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง ราษฎรมี
น้ าประปา
ใช้ท่ัวถึงและ
เพียงพอต่อ
ความ
ต้องการ

อบจ.นม.

54 โครงการขุด
ลอกหนองกุ่ม
 หมู่ท่ี 1  
บ้านพุทรา

เพ่ือเป็นการ
เก็บกักน้ า
เพ่ือใช้ใน
การเกษตร
กรรม และ
เพ่ือการ
อุปโภค-
บริโภค

ขุดลอกหนองกุ่ม ขนาดพ้ืนท่ี 25 ไร่ ลึก 2 
เมตร

2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 1 แห่ง ราษฎรมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
และ
สาธารณูปโภ
คอย่าง
พอเพียง

อบจ.นม.
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

55 ขุดลอกล า
น้ าเค็ม หมู่ท่ี 
1 บ้านพุทรา

เพ่ือเป็นการ
เก็บกักน้ า
เพ่ือใช้ใน
การเกษตร
กรรม และ
เพ่ือการ
อุปโภค-
บริโภค

(ตามรูปแบบและรายการท่ีเทศบาลก าหนด) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แห่ง ราษฎรมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
และ
สาธารณูปโภ
คอย่าง
พอเพียง

อบจ.นม.

56 ก่อสร้างฝาย
หินท้ิง หมู่ท่ี 1
 บ้านพุทรา

เพ่ือเป็นการ
เก็บกักน้ า
และระบาย
น้ า ในการ
เกษตรกรรม

(ตามรูปแบบและรายการท่ีเทศบาลก าหนด)  9,999,997  9,999,998  9,999,999  10,000,000 ########## 1 แห่ง มีฝายกัก
เก็บน้ า และ
 เพียงพอ
ต่อการท า
การเกษตร

อบจ.นม.
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

57 โครงการขุด
ลอกล าน้ าเค็ม

เพ่ือเป็นการ
เก็บกักน้ า
เพ่ือใช้ใน
การเกษตร
กรรม และ
เพ่ือการ
อุปโภค-
บริโภค

ขุดลอกล าน้ าเค็ม  ขนาดกว้างเฉล่ีย 30 
เมตร ยาว 9,000 เมตร ลึกเฉล่ีย 2 เมตร

19,440,000 19,440,000 19,440,000 19,440,000 19,440,000 1 แห่ง ราษฎรมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
และ
สาธารณูปโภ
คอย่าง
พอเพียง

อบจ.นม.

58 ขุดลอกคลอง
ระนามแขน

เพ่ือเป็นการ
เก็บกักน้ า
เพ่ือใช้ใน
การเกษตร
กรรม และ
เพ่ือการ
อุปโภค-
บริโภค

ขุดลอกคลองระนามแขน พ้ืนท่ีประมาณ  
16 ไร่ เศษ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1 แห่ง ราษฎรมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
และ
สาธารณูปโภ
คอย่าง
พอเพียง

อบจ.นม.
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

59 ขุดลอกคลอง
ห้วยลึก

เพ่ือเป็นการ
เก็บกักน้ า
เพ่ือใช้ใน
การเกษตร
กรรม และ
เพ่ือการ
อุปโภค-
บริโภค

ขุดลอกคลองห้วยลึก(ตามแบบของเทศบาล) 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 แห่ง ราษฎรมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
และ
สาธารณูปโภ
คอย่าง
พอเพียง

อบจ.นม.

60 ขุดลอกคลอง
หนองโบสถ์

เพ่ือเป็นการ
เก็บกักน้ า
เพ่ือใช้ใน
การเกษตร
กรรม  และ
เพ่ือการ
อุปโภค - 
บริโภค

ขุดลอกขนาดกว้างเฉล่ีย 15 เมตร ยาว  
800 เมตร ลึกเฉล่ีย 2  เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง ราษฎรมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
และ
สาธารณูปโภ
คอย่าง
พอเพียง

อบจ.นม.
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

61 โครงการขุด
ลอกหนอง
สนวน

เพ่ือเป็นการ
เก็บกักน้ า
เพ่ือใช้ใน
การเกษตร
กรรม และ
เพ่ือการ
อุปโภค-
บริโภค

ขุดลอกหนองสนวน ขนาดพ้ืนท่ี ประมาณ 
12 ไร่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แห่ง ราษฎรมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
และ
สาธารณูปโภ
คอย่าง
พอเพียง

อบจ.นม.

62 โครงการขุด
ลอกล าห้วย
ฉกาจเช่ือมล า
น้ าเค็ม

เพ่ือเป็นการ
เก็บกักน้ า
เพ่ือใช้ใน
การเกษตร
กรรม และ
เพ่ือการ
อุปโภค-
บริโภค

ด าเนินการขุดลอกล าห้วยฉกาจเช่ือมล า
น้ าเค็ม ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 950 
เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร

2,095,000 2,095,000 2,095,000 2,095,000 2,095,000 1 แห่ง ราษฎรมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
และ
สาธารณูปโภ
คอย่าง
พอเพียง

อบจ.นม.
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

63 ขุดลอก
เหมืองสาม
สายแยกกอ
ไผ่-สะพาน
ขอน หมู่ท่ี 5
 บ้านตะปัน

เพ่ือเป็นการ
เก็บกักน้ า
เพ่ือใช้ใน
การเกษตร
กรรม และ
เพ่ือการ
อุปโภค-
บริโภค

ปากกว้างเฉล่ีย 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร
 ก้นกว้างเฉล่ีย 1 เมตร ลึกเฉล่ีย 2 เมตร 
ลาดเอียง 1/1

1,086,000 1,086,000 1,086,000 1,086,000 1,086,000 1 แห่ง ราษฎรมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
และ 
สาธารณูปโภ
คอย่าง
พอเพียง

อบจ.นม.

64 โครงการ
ระบบ
ชลประทาน
เพ่ือการเกษตร

เพ่ือให้
เกษตรกรมี
น้ าไว้ใช้ท า
การเกษตร
อย่างเพียงพอ

พ้ืนท่ีการเกษตรต าบลรังกาใหญ่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง พ้ืนท่ีในการ
ท า
การเกษตร
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ

อบจ.นม.
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

65 โครงการ
ฟ้ืนฟูอนุรักษ์
และพัฒนา
แหล่งน้ า
หนองกระโดน

เพ่ือฟ้ืนฟู
อนุรักษ์และ
พัฒนาแหล่ง
น้ าหนอง
กระโดน

ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 220 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แห่ง มีแหล่งน้ า
กักเก็บน้ า 
และราษฎร
สามารถใช้
ประโยชน์
เพ่ิมมากข้ึน

อบจ.นม.

-173-
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

66 โครงการขุด
ลอกคูระบาย
น้ าข้างทาง
พร้อมวางท่อ
ลอดถนนสาย
หน้าสถานี
วิจัยฝนหลวง
เฉลิมพระ
เกียรติ

เพ่ือความ
สะดวกในกา
ระบายน้ า 
และป้องกัน
น้ าท่วม
บ้านเรือน
และท่ีดินของ
ราษฎร

ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร
 ลึก 3.00 เมตร

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 1 แห่ง ช่วยลด
ปัญหาน้ า
ท่วม
บ้านเรือน
และท่ีดิน
ของราษฎร

อบจ.นม.
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

67 ก่อสร้างถนน
ผิวจราจรดิน
ซีเมนต์
ปรับปรุง
คุณภาพด้วย
ยางพารา 
(Para Soil 
Cement) 
สายส่ีแยก
ศูนย์การ
เรียนรู้ หมู่ท่ี 
10 เช่ือม
บ้านสะแกงาม
  หมู่ท่ี 10 
บ้านนิคม
พัฒนา

1.เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อน
ให้กับ
ประชาชน  
2. เพ่ือให้
การใช้รถใช้
ถนนในการ
สัญจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก 
ปลอดภัย

ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า   10,800 ตารางเมตร   พิกัดเร่ิมต้น 
 0235598 E , 1676791 N    พิกัด
ส้ินสุด  0236741 E , 1675448 N

3,350,000 3,350,000 3,350,000 3,350,000 3,350,000 1 สาย 1. ปัญหา
ของ
ประชาชน
ได้รับการ
แก้ไข        
   2. การใช้
รถใช้ถนน
ได้รับความ
สะดวก 
ปลอดภัย 3.
 การเกิด
อุบัติเหตุ
ลดลง

อบจ.นม.
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

68 ก่อสร้างถนน
ผิวจราจรดิน
ซีเมนต์
ปรับปรุง
คุณภาพด้วย
ยางพารา 
(Para Soil 
Cement) 
สายสถานีฝน
หลวงเช่ือม
แยกโคกขาม  
 หมู่ท่ี 11 
บ้านนิคม
สามัคคี

1.เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อน
ให้กับ
ประชาชน  
2. เพ่ือให้
การใช้รถใช้
ถนนในการ
สัญจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก 
ปลอดภัย

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,500 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า   17,500 ตารางเมตร    พิกัดเร่ิมต้น
 0239118 E , 1679704 N   พิกัด
ส้ินสุด  0242244 E , 1680186 N

5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 1 สาย 1. ปัญหา
ของ
ประชาชน
ได้รับการ
แก้ไข 2. 
การใช้รถใช้
ถนนได้รับ
ความ
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การเกิด
อุบัติเหตุ
ลดลง

อบจ.นม.
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

69 ก่อสร้างถนน
ผิวจราจรดิน
ซีเมนต์
ปรับปรุง
คุณภาพด้วย
ยางพารา 
(Para Soil 
Cement) 
สายสถานีฝน
หลวงเช่ือม
สายเมนท่ี4 
ตอนล่าง หมู่ท่ี
 11 บ้าน
นิคมสามัคคี

1.เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อน
ให้กับ
ประชาชน  
2. เพ่ือให้
การใช้รถใช้
ถนนในการ
สัญจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก 
ปลอดภัย

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า   10,000 ตารางเมตร  พิกัดเร่ิมต้น 
0236806 E , 1681125 N   พิกัด
ส้ินสุด  0238276 E , 1679783 N

3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 1 สาย 1. ปัญหา
ของ
ประชาชน
ได้รับการ
แก้ไข 2. 
การใช้รถใช้
ถนนได้รับ
ความ
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การเกิด
อุบัติเหตุ
ลดลง

อบจ.นม.
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

70 ก่อสร้างถนน
ผิวจราจรดิน
ซีเมนต์
ปรับปรุง
คุณภาพด้วย
ยางพารา 
(Para Soil 
Cement) 
สายหลังวัด
ใหม่สุนทริกา
ราม  หมู่ท่ี 
13บ้านตะปัน

1.เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อน
ให้กับ
ประชาชน  
2. เพ่ือให้
การใช้รถใช้
ถนนในการ
สัญจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก 
ปลอดภัย

ผิวจราจร กว้าง  3.00   เมตร ยาว 
1,050  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  3,150   ตารางเมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 สาย 1. ปัญหา
ของ
ประชาชน
ได้รับการ
แก้ไข 2. 
การใช้รถใช้
ถนนได้รับ
ความ
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การเกิด
อุบัติเหตุ
ลดลง

อบจ.นม.
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

71 ก่อสร้างถนน
ผิวจราจรดิน
ซีเมนต์
ปรับปรุง
คุณภาพด้วย
ยางพารา 
(Para Soil 
Cement) 
สายหนอง
โสมง เช่ือม
สายเมนท่ี4 
ตอนล่าง  หมู่
ท่ี 18 บ้าน
หนองโสมง
พัฒนา

1.เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อน
ให้กับ
ประชาชน  
2. เพ่ือให้
การใช้รถใช้
ถนนในการ
สัญจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก 
ปลอดภัย

ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า  6,800 ตารางเมตร    พิกัดเร่ิมต้น 
0236105 E , 1680365 N  พิกัด
ส้ินสุด  0235432 E , 1681895 N

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 1 สาย 1. ปัญหา
ของ
ประชาชน
ได้รับการ
แก้ไข        
  2. การใช้
รถใช้ถนน
ได้รับความ
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การเกิด
อุบัติเหตุ
ลดลง

อบจ.นม.
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

72 โครงการ
เสริมผิวถนน 
ลาดยางแอส
ฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
สายทาง  
บ้านรังกาใหญ่
 – บ้านตะปัน
 หมายเลข
สายทาง / 
รหัส นม. 499
(ต่อจากงบ
กรมส่งเสริมฯ
 ส้ินสุดซุ้ม
ประตู
ทางด้านทิศ
ตะวันตก
ส านักงาน
เทศบาลรังกา
ใหญ่หลังใหม่)
  

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
 – มา ของ
ราษฎร

ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร ยาว 2,585 เมตร หรือ         มี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 15,510 ตาราง
เมตร เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ รายละเอียด
ตามแบบรูปรายการ เทศบาลต าบลรังกา
ใหญ่ ก าหนด

7,300,000 1 สาย ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน์ 
การสัญจร
ไป – มา มี
ความ
สะดวกย่ิงข้ึน

อบจ.นม.

-180-
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

73 โครงการ
เสริมผิวถนน 
ลาดยางแอส
ฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
สายทาง       
       บ้าน
พุทราพัฒนา
 –  บ้าน
หนองคู
ประชาสรรค์
(จุดเร่ิมต้น
แยกทางเข้า
โนนน้อย
จุดส้ินสุดช่วง
แยกรีสอร์
ทลากูน่า)  

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
 – มา ของ
ราษฎร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว 3,155 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 15,755 
ตารางเมตร เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการ เทศบาล
ต าบลรังกาใหญ่ ก าหนด

7,450,000 1 สาย ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน์ 
การสัญจร
ไป – มา มี
ความ
สะดวกย่ิงข้ึน

อบจ.นม.

-181-
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

74 โครงการ
ก่อสร้างถนน
ผิวจราจร
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สาย
ทางบ้านพุทรา
 – บ้านรังกา
น้อย
(จุดเร่ิมต้นจุด
เช่ือมต่อถนน
 คสล.เดิม
บริเวณโรงสูบ
น้ าข้างต้นจาน
จุดส้ินสุดจุด
เช่ือมต่อ
ถนนลาดยาง
ช่วงบ้าน
ก านัน)  

เพ่ือความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
 – มา ของ
ราษฎร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว 3,500 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,000 
ตารางเมตร เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการ เทศบาล
ต าบลรังกาใหญ่ ก าหนด

8,200,000 1 สาย ราษฎร
ได้รับ
ประโยชน์ 
การสัญจร
ไป – มา มี
ความ
สะดวกย่ิงข้ึน

อบจ.นม.

-182-
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงา
นท่ีจะ
ขอ

ประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แบบ ผ.02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

- - 277,208,897 263,758,898 263,758,899 263,758,900 263,758,901 - - -รวม 74 โครงการ

-183-
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ บาร์ขนาด 18 น้ิว 
จ านวน 2 เคร่ือง

66,000 กองช่าง

2 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

จัดซ้ือโคมไฟฟ้าชนิดหลอด LED
มีฝาครอบ จ านวน ๒๐๐ ชุด/ปี 

     420,000    420,000 กองช่าง

3 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ จัดซ้ือเทปวัดระยะ จ านวน 2 ชุด
(เทปวัดท่ีสายใยแก้ว PUMPKIN รุ่น 
BK5013/11207 ขนาด 50 ม.
สีเขียวเทปวัดท่ีใยแก้ว รุ่น
TOPLON#BK5013 / 11207 

          2,000 กองช่าง

4 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ จัดซ้ือล้อวัดระยะทาง จ านวน 2 ชุด         13,000 กองช่าง

       15,000                -        420,000                -     486,000รวม

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

งบประมาณท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

-184- แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



แบบ ผ.01/1

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

6 1,900,000 6 2,200,000 6 2,100,000        -                    -        -                      - 18         6,200,000

2.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

43 29,331,200 43 29,361,200 43 29,361,200        -                    -        -                      - 129       88,053,600

3.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

9 880,000 11 940,000 10 740,000        -                    -        -                      - 30         2,560,000

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ส่ิงแวดล้อม

11 780,000 11 780,000 10 730,000        -                    -        -                      - 32         2,290,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่

โครงการพัฒนาท่ี
น ามาจาก
แผนพัฒนา
หมู่บ้านและ

แผนพัฒนาชุมชน

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
จ านวน
โครง 
การ

จ านวน
โครง 
การ

จ านวน
โครง 
การ

จ านวน
โครง 
การ

จ านวน
โครง 
การ

จ านวน
โครง 
การ

รวม 5 ปี

-40- แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการพัฒนาท่ี
น ามาจาก
แผนพัฒนา
หมู่บ้านและ

แผนพัฒนาชุมชน

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
จ านวน
โครง 
การ

จ านวน
โครง 
การ

จ านวน
โครง 
การ

จ านวน
โครง 
การ

จ านวน
โครง 
การ

จ านวน
โครง 
การ

รวม 5 ปี

5.ยุทธศาสตร์
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ท่ีดี

5 385000 5 385000 5 385000        -                    -        -                      - 15         1,155,000

รวมท้ังส้ิน     74    33,276,200     76   33,666,200     74   33,316,200      -                    -        -                      -     224     100,258,600

-41- แผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาเมือง

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการหลัง
ฝนถนนดี

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไป –
 มา ของราษฎร

ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง หินคลุก 
ลาดยางภายในต าบล

300,000 300,000 300,000 20 
หมู่บ้าน

ราษฎรในต าบล
รังกาใหญ่และ
พ้ืนท่ีใกล้เคียง 
ได้รับประโยชน์
 การสัญจรไป
มา มีความ
สะดวกย่ิงข้ึน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

2 โครงการถนน
เพ่ือการเกษตร

ปรับปรุงถนน
เพ่ือการเกษตร 
ให้สะดวกต่อการ
เข้าไปดูแลและ
เก็บเก่ียวผลผลิต

ปรับปรุงถนนเพ่ือ
การเกษตร โดยการ
เสริมดินและลงหินคลุก

200,000 200,000 200,000 20 
หมู่บ้าน

เกษตรกร
สามารถเข้าไป
ดูแลและเก็บ
เก่ียวผลิตผลได้
สะดวก

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วย 
งานท่ี
รับผิด 
ชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ท่ีมาของ
โครงการ

แบบ ผ. 02/1

-89- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วย 
งานท่ี
รับผิด 
ชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ท่ีมาของ
โครงการ

แบบ ผ. 02/1

3 โครงการ
บ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมถนน
และรางระบาย
น้ า

เพ่ือซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาถนน
และระบบ
ระบายน้ าให้มี
สภาพพร้อมใช้
งาน

ซ่อมแซม บ ารุงรักษา
ถนน และระบบ
ระบายน้ าภายในต าบล
รังกาใหญ่

600000 800,000 800,000 20 
หมู่บ้าน

ราษฎรมี
เส้นทาง
คมนาคมและ
ระบบระบาย
น้ าท่ีสะดวก
และปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

4 ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ
ภายในเขต
ต าบลรังกาใหญ่

เพ่ือซ่อมไฟฟ้า
สาธารณะภายใน
เขตต าบลรังกา
ใหญ่

ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะภายในเขต
ต าบลรังกาใหญ่

200,000 300,000 200,000 20 
หมู่บ้าน

มีไฟส่องสว่างใน
เวลากลางคืน  
ป้องกันเหตุร้าย
ในยามค่ าคืน
ท้ังชีวิตและ
ทรัพย์สิน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

5 ติดต้ังไฟกระพริบ เพ่ือติดต้ังไฟ
กระพริบตามจุด
เส่ียง ตามแยก
ต่างๆ เป็น
สัญญาณเตือน
ระวังอันตราย
จากการสัญจร

ติดต้ังไฟกระพริบตาม
จุดเส่ียง ตามแยกต่างๆ
 ภายในเขตต าบลรังกา
ใหญ่

100,000 100,000 100,000 20 
หมู่บ้าน

ช่วยป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ในการสัญจรไป
มา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

-90- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วย 
งานท่ี
รับผิด 
ชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ท่ีมาของ
โครงการ

แบบ ผ. 02/1

6 งานขยายเขต
ติดต้ังระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ

เพ่ือขยายจุด
ไฟฟ้าสาธารณะ
ให้ครบทุกหมู่บ้าน

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 
จ านวน ๒๐ หมู่บ้าน

500,000 500,000 500,000 20 
หมู่บ้าน

มีไฟส่องสว่างใน
เวลากลางคืน 
ป้องกันเหตุร้าย
ในยามค่ าคืน
ท้ังชีวิตและ
ทรัพย์สิน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

- - 1,900,000 2,200,000 2,100,000 - - - - - -รวม  6 โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เสริมสร้างความม่ังคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการ
สงเคราะห์เบ้ียยัง
ชีพผู้สูงอายุ แบบ
ข้ันบันได ตาม
ช่วงอายุ

เพ่ือ
สงเคราะห์
เบ้ียยังชีพแก่
ผู้สูงอายุ 
ตามช่วงอายุ

ผู้สูงอายุท่ีข้ึน
ทะเบียนกับ
เทศบาลต าบลรังกา
ใหญ่

22,018,800 22,018,800 22,018,800 จ านวน
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุท่ีข้ึน
ทะเบียนได้รับ
เบ้ียยังชีพทุก
ราย

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ส านัก
ปลัดเทศบ

าล

2  โครงการ
สงเคราะห์เบ้ียยัง
ชีพคนพิการ

เพ่ือ
สงเคราะห์
เบ้ียยังชีพแก่
ผู้พิการ

ผู้พิการท่ีข้ึน
ทะเบียนกับ
เทศบาลต าบลรังกา
ใหญ่

4,430,400 4,430,400 4,430,400 จ านวนผู้
พิการ

ผู้พิการท่ีข้ึน
ทะเบียนได้รับ
เบ้ียยังชีพทุก
ราย

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ส านัก
ปลัดเทศบ

าล

หน่วย 
งานท่ีรับ
ผิด ชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-25670)
เทศบาลต าบลรักาใหญ่  อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ีมาของ
โครงการ
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย 
งานท่ีรับ
ผิด ชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ีมาของ
โครงการ

3 โครงการ
สงเคราะห์เบ้ียยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์

เพ่ือ
สงเคราะห์
เบ้ียยังชีพแก่
ผู้ป่วยเอดส์

ผู้ป่วยเอดส์ท่ีข้ึน
ทะเบียนกับ
เทศบาลต าบลรังกา
ใหญ่

144,000 144,000 144,000 จ านวน
ผู้ป่วยเอดส์

ผู้ป่วยเอดส์
ข้ึนทะเบียน
ได้รับเบ้ียยัง
ชีพทุกราย

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ส านัก
ปลัดเทศบ

าล

4 โครงการบริหาร
จัดการศูนย์ อป
พร.ต าบลรังกา
ใหญ่

เพ่ือให้การ
ด าเนินงาน
ของศูนย์ 
อปพร.ต าบล
รังกาใหญ่ 
สามารถ
บริการ
ประชาชนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ศูนย์ อปพร.ต าบล
รังกาใหญ่ (ใช้ใน
การบริหารศูนย์ 
เช่น ค่าตอบแทน 
ค่าเบ้ียเล้ียง ค่า
เดินทาง ค่าพาหนะ
  ฯลฯ)

30,000 30,000 30,000 ประชาชน
ได้รับ

ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80

การ
ด าเนินงาน
ของศูนย์ อป
พร.ต าบลรัง
กาใหญ่ 
สามารถ
บริการ
ประชาชนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ส านัก
ปลัดเทศบ

าล
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย 
งานท่ีรับ
ผิด ชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ีมาของ
โครงการ

5 โครงการซักซ้อม
แผนบรรเทาสา
ธารณภัย 
เทศบาลต าบลรัง
กาใหญ่

เพ่ือเตรียม
ความพร้อม
รับมือกับภัย
พิบัติต่าง ๆ 
ท่ีอาจเกิดข้ึน
ได้

จัดฝึกอบรม และ
ซักซ้อมแผน
บรรเทาสาธารณ
ภัยต่าง ๆ ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายใน
ต าบลรังกาใหญ่

30,000 30,000 30,000 1คร้ัง/ปี มีความพร้อม
เพ่ือรับมือกับ
ภัยพิบัติต่าง ๆ
 ท่ีอาจเกิดข้ึน
ได้

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ส านัก
ปลัดเทศบ

าล

6 โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
ส าคัญ

เพ่ือต้ังจุด
ตรวจ และ
จุดให้บริการ
แก่ประชาชน
 ในช่วง
เทศกาล
ส าคัญต่าง ๆ

ด าเนินการต้ังจุด
ตรวจและจุด
บริการประชาชน
ในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ

90,000 120,000 120,000 อัตราการ
เกิด
อุบัติเหตุ
จาก
การจราจร
ลดลง 
ร้อยละ 
20

อัตราการเกิด
อุบัติเหตุจาก
การจราจร
ลดลง และ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ส านัก
ปลัดเทศบ

าล
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย 
งานท่ีรับ
ผิด ชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ีมาของ
โครงการ

7 โครงการณรงค์ 
ป้องกันและอบรม
ให้ความรู้เก่ียวกับ
  การขับข่ี
ปลอดภัยและ
วินัยจราจร  
ป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนน

เพ่ือรณรงค์
ป้องกันและ
อบรมให้
ความรู้
เก่ียวกับการ
ขับข่ี
ปลอดภัย
และวินัย
จราจร  
ให้แก่  
เจ้าหน้าท่ี  
อาสาสมัคร 
 และ
ประชาชน

ลดอุบัติเหตุและ
สร้างความเข้าใจ
ในการปฏิบัติตาม
กฎจราจรอย่าง
ถูกต้องช่วยให้เกิด
ความปลอดภัยทาง
ถนนของ
ประชาชนต าบลรัง
กาใหญ่

10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนมี
ความรู้ถึงโทษ
ของยาเสพติด
เพ่ิมมากข้ึน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ส านัก
ปลัดเทศบ

าล

8 โครงการณรงค์ 
ป้องกันและอบรม
ให้ความรู้
เก่ียวกับยาเสพติด

เพ่ือรณรงค์
ป้องกันและ
อบรมให้
ความรู้
เก่ียวกับยา
เสพติด

อบรมให้ความรู้
เก่ียวกับโทษของยา
เสพติด แก่เยาวชน
และประชาชน
ภายในต าบลรังกา
ใหญ่

50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนมี
ความรู้ถึงโทษ
ของยาเสพติด
เพ่ิมมากข้ึน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ส านัก
ปลัดเทศบ

าล
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย 
งานท่ีรับ
ผิด ชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ีมาของ
โครงการ

9 โครงการอุดหนุน
งบประมาณต้าน
ยาเสพติด

เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณ
ให้แก่
โรงเรียนใน
เขตเทศบาล 
ในการอบรม
ให้ความรู้แก่
เด็กและ
เยาวชน
ตระหนักถึง
โทษของยา
เสพติด

อุดหนุน
งบประมาณให้แก่
โรงเรียนในเขต
พ้ืนท่ีต าบลรังกา
ใหญ่ โรงเรียนละ 
5,000 บาท

25,000 25,000 25,000 1 คร้ัง/ปี เด็กและ
เยาวชนได้รู้ถึง
โทษของยา
เสพติด และ 
ห่างไกลจาก
ยาเสพติด

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ส านัก
ปลัดเทศบ

าล

10 โครงการจัด
กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ

เพ่ือจัด
กิจกรรม
เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระบรม
ราชินีนารถ

 เด็ก  เยาวชน  
ข้าราชการ  พ่อค้า
ประชาชนชาวต าบล
รังกาใหญ่ทุกคนได้
จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ

30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ได้จัดกิจกรรม
เฉลิมพระ
เกียรติฯ,

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กอง
การศึกษา
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย 
งานท่ีรับ
ผิด ชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ีมาของ
โครงการ

11 โครงการส่งเสริม
การจัดกิจกรรม
ส าหรับเด็กและ
เยาวชน

เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุน
ให้เด็กและ
เยาวชน มีการ
เรียนรู้  
เสริมสร้าง
ทักษะ และใช้
เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
กับตนเอง 
ชุมชนและ
สังคม

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมให้กับเด็ก
และเยาวชนใน
ต าบลรังกาใหญ่

150,000 150,000 150,000 1 คร้ัง/ ปี เด็กและ
เยาวชน มี
ความรู้
ความสามารถ
และรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์กับ
ตนเอง ชุมชน
และสังคม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กอง
การศึกษา

12  โครงการรณรงค์
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

เพ่ือเฝ้าระวัง
 ป้องกัน 
และควบคุม
โรค
ไข้เลือดออก

ประชาชนในต าบล
รังกาใหญ่

30,000 30,000 30,000 ประชาชน
ร้อยละ 
90 ไม่
เป็น

ไข้เลือดออ
ก

ประชาชนมี
ความรู้
เก่ียวกับการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กอง
สาธารณสุข

และส่ิง
แวด ล้อม
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย 
งานท่ีรับ
ผิด ชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ีมาของ
โครงการ

13 โครงการจัดซ้ือ
ทรายก าจัดลูกน้ า
และน้ ายาพ่น
หมอกควันก าจัด
ยุง

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

จัดซ้ือทรายก าจัด
ลูกน้ าและน้ ายา
พ่นหมอกควัน
ก าจัดยุง

90,000 90,000 90,000 ประชาชน
ร้อยละ 
90 ไม่
เป็น

ไข้เลือดออ
ก

มีวัสดุเพียงพอ
ในการป้องกัน
และควบคุม
โรค
ไข้เลือดออก

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิง

แวด ล้อม

14 โครงการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

เพ่ือสร้าง
เสริม
ภูมิคุ้มกันต่อ
โรคพิษสุนัข
บ้าและ
ควบคุม
จ านวนสุนัข
และแมว

สุนัขและแมวใน
เขตต าบลรังกาใหญ่

50,000 50,000 50,000 สุนัขและ
แมวได้รับ
การฉีด

วัคซีน ไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 

80

สุนัขและแมว
ท่ีมีอายุ
มากกว่า 3 
เดือน ได้รับ
วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

-98- แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย 
งานท่ีรับ
ผิด ชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ีมาของ
โครงการ

15 โครงการอาหาร
ปลอดภัย

เพ่ือพัฒนา
สถานท่ี
จ าหน่าย
และสะสม
อาหารให้ได้
มาตรฐาน
ตามหลัก
สุขาภิบาล แ

สถานท่ีจ าหน่าย
และสะสมอาหาร
ในพ้ืนท่ีต าบลรังกา
ใหญ่

30,000 30,000 30,000  1 คร้ัง/ปี สถานท่ี
จ าหน่ายและ
สะสมอาหาร
มีมาตรฐาน
ตามท่ีท้องถ่ิน
ก าหนด

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

16 โครงการตรวจ
คุณภาพน้ า
อุปโภคบริโภค

เพ่ือการ
ตรวจสอบ
คุณภาพน้ า
อุปโภค
บริโภคใน
ชุมชน

ประสานหน่วยงาน
ในการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าอุปโภค
บริโภค

30,000 30,000 30,000 2 คร้ัง/ปี มีการเฝ้า
ระวังคุณภาพ
น้ าอุปโภค
บริโภคใน
ชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิง

แวด ล้อม

-99- แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย 
งานท่ีรับ
ผิด ชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ีมาของ
โครงการ

17 โครงการ
ประชาคมเพ่ือ
จัดท าแผน
สุขภาพชุมชน

เพ่ือส่งเสริม
ให้เกิด
กระบวนการ
ในการค้นหา
 วิเคราะห์
และแก้ไข
ปัญหาด้าน
สุขภาพของ
ชุมชน

จัดท าแผนสุขภาพ
ชุมชนระดับต าบล

30,000 30,000 30,000 มีแผน
สุขภาพ
ชุมชน 
ระดับ
ต าบล

มีการน าแผน
สุขภาพชุมชน
ไปด าเนินการ
เพ่ือแก้ไข
ปัญหาด้าน
สุขภาพของ
ประชาชน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิง

แวด ล้อม

18 โครงการจัด
กิจกรรมรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์
หรือโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ุ

เพ่ือกระตุ้น
ให้ประชาชน
ตระหนักถึง
ภัยเอดส์หรือ
โรคติดต่อ
ทาง
เพศสัมพันธ์

ประชาชน 20 หมู่
บ้าน,โรงเรียน
มัธยมศึกษและ
ขยายโอกาสใน
ต าบลรังกาใหญ่

20,000 20,000 20,000 1คร้ัง/ปี ประชาชนและ
เยาวชนมี
ความรู้ในการ
ป้องกันเอดส์
หรือโรคทาง
เพสสัมพันธ์ุ

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิง

แวด ล้อม

-100- แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย 
งานท่ีรับ
ผิด ชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ีมาของ
โครงการ

19 โครงการจัด
กิจกรรมรณรงค์
ลด ละ เลิก สูบ
บุหร่ี

เพ่ือกระตุ้น
ให้ประชาชน
ตระหนักถึง
ผลกระทบท่ี
เกิดจากการ
บุหร่ี

โรงเรียนในเขต
ต าบลรังกาใหญ่,
20 หมู่บ้าน

30,000 30,000 30,000 1คร้ัง/ปี ประชาชนและ
เยาวชน มี
ความรู้
เก่ียวกับบุหร่ี
และตระหนัก
ถึงโทษพิษภัย
ของบุหร่ี

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิง

แวด ล้อม

20 โครงการหน้า
บ้านน่ามอง (BIG
 CLEANING DAY)

เพ่ือจัด
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ดูแลอนามัย
ส่ิงแวดล้อม
ในชุมชน

20 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 จัด
กิจกรรม 
2 คร้ัง/ปี

มีการจัด
บ้านเรือนถูก
สุขลักษณะไม่
เป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ุ
สัตว์และ
แมลงน าโรค

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิง

แวด ล้อม

-101- แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย 
งานท่ีรับ
ผิด ชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ีมาของ
โครงการ

21 โครงการส่งเสริม
การออกก าลัง
กาย เพ่ือสุขภาพ
เทศบาลต าบลรัง
กาใหญ่

เพ่ือส่งเสริม
ให้ประชาชน
ต าบลรังกา
ใหญ่ 20 
หมู่บ้านและ
บุคคลากร
เทศบาลมี
สุขภาพดี 
แข็งแรง

จัดกิจกรรมออก
ก าลังกายให้แก่
ประชาชนและ
บุคลากร

40,000 40,000 40,000 3 คร้ัง/
สัปดาห์

ประชาชน
และบุคลากร
มีสุขภาพ
แข็งแรง
สามารถ
ท างานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิง

แวด ล้อม

22 โครงการ
คุ้มครองผู้บริโภค

เพ่ือให้
ผู้บริโภคมี
ความรู้ความ
เข้าใจ
เก่ียวกับการ
เลือกซ้ือ
สินค้าและ
การบริโภค
อาหาร

20 หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การเลือกซ้ือ
สินค้าและ
บริโภคอาหาร

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิง

แวด ล้อม

-102- แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย 
งานท่ีรับ
ผิด ชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ีมาของ
โครงการ

23 โครงการเฝ้า
ระวังภาวะการ
ขาดสารไอโอดีน

เพ่ือส่งเสริม
การใช้เกลือ
ไอโอดีนใน
ชุมชน

20 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี เด็กก่อนวัย
เรียน และ
สตรีมีครรภ์
ได้รับเกลือ
เสริมไอโอดีน
อย่างท่ัวถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิง

แวด ล้อม

24 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมป้องกัน
เด็กจมน้ า

เพ่ือให้เด็ก
อายุต่ ากว่า 
 15 ปี  ได้
เรียนรู้
หลักการ
ลอยตัวเพ่ือ
เอาชีวิตรอด

เด็กอายุต่ ากว่า  
15 ปี  100  คน

30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ปี เด็กอายุต่ า
กว่า  15 ปี  
มีความรู้ท่ี
ถูกต้องในการ
ลอยตัวเพ่ือ
เอาชีวิตรอด

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิง

แวด ล้อม

25 โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

เพ่ือฉีด
วัคซีน
ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

สุนัข/แมวท้ังท่ีมี
และไม่มีเจ้าของใน
เขตต าบลรังกาใหญ่

81,000 81,000 81,000 สุนัข/แมว
ได้รับการ
ฉีดวัคซีน 
ร้อยละ 

๘๐

ไม่พบคน/
สัตว์ป่วยด้วย
โรคพิษสุนัขบ้า

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิง

แวด ล้อม

-103- แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย 
งานท่ีรับ
ผิด ชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ีมาของ
โครงการ

26 โครงการส ารวจ
สัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

เพ่ือส ารวจ
จ านวน
ประชากร
สุนัขและแมว

สุนัข/แมวท้ังท่ีมี
และไม่มีเจ้าของใน
เขตต าบลรังกาใหญ่

24,000 24,000 24,000 ท าการ
ส ารวจปี

ละ ๒ คร้ัง

มีฐานข้อมูล
ประชากร
สุนัขและแมว
ท่ีเป็นปัจจุบัน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิง

แวด ล้อม

27 โครงการจัดท า
สถานท่ีท่ีเอ้ือต่อ
ผู้สูงอายุและผู้
พิการ

โครงการ
จัดท า
สถานท่ีท่ี
เอ้ือต่อ
ผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ

จัดท าสถานท่ีท่ีเอ้ือ
ต่อผู้สูงอายุและผู้
พิการ

     100,000      100,000      100,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ท่ีได้รับ
การ
ช่วยเหลือ

ผู้ยากจน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ มีท่ี
อยู่อาศัย

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ส านัก  
ปลัดเทศ 

บาล

-104- แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย 
งานท่ีรับ
ผิด ชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ีมาของ
โครงการ

28 โครงการปรับ
สภาพแวดล้อมท่ี
อยู่อาศัยส าหรับ
คนพิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยท่ี
อยู่ในระยะก่ึง
เฉียบพลันและผู้
ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

เพ่ือปรับ
สภาพแวดล้อ
มท่ีอยู่อาศัย
ส าหรับคน
พิการ 
ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยท่ีอยู่
ในระยะก่ึง
เฉียบพลัน
และผู้ท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิง

ปรับ
สภาพแวดล้อมท่ี
อยู่อาศัยส าหรับ
คนพิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยท่ีอยู่ในระยะ
ก่ึงเฉียบพลันและผู้
ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

       40,000        40,000        40,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้ท่ีได้รับ
การ
ช่วยเหลือ

สภาพแวดล้อม
ท่ีอยู่อาศัยดีข้ึน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ส านัก  
ปลัดเทศ 

บาล

29 โครงการ
ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพชุมชน
ต าบลรังกาใหญ่

เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพ 
และความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

จัดฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ 
เสริมสร้างความรู้ 
หรือศึกษาดูงาน ปี
ละ 1 คร้ัง

     600,000      600,000      600,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้ารับ

การอบรม

ชุมชนมี
ศักยภาพ มี
ความเข้มแข็ง 
เพ่ิมมากข้ึน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ส านัก
ปลัดเทศบ

าล

-105- แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย 
งานท่ีรับ
ผิด ชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ีมาของ
โครงการ

30 โครงการส่งเสริม
และสนับสนุน
ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนต าบลรังกา
ใหญ่

เพ่ือ
ให้บริการ
และ
สนับสนุน
ศูนย์
ยุติธรรม
ชุมชนต าบล
รังกาใหญ่

จัดต้ังศูนย์ยุติธรรม
ชุมฃนต าบลรังกา
ใหญ่

30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้มาใช้
บริการ

ของศูนย์

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีต าบลรัง
กาใหญ่ ได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ
ทางด้าน
กฎหมายและ
กระบวนการ
ยุติธรรม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ส านัก
ปลัดเทศบ

าล

31 โครงการอบรม
ให้ความรู้แก่
ประชาชนด้าน
กฎหมาย

เพ่ือฝึกอบรม
ให้ความรู้
ด้านกฎหมาย

อบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายแก่
ประชาชน

10,000 10,000 10,000 ประชาชน
มีความรู้
เก่ียวกับ
กฎหมาย

เพ่ิมมากข้ึน

ประชาชน
ต าบลรังกา
ใหญ่

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ส านัก
ปลัดเทศบ

าล

-106- แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย 
งานท่ีรับ
ผิด ชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ีมาของ
โครงการ

32 โครงการจัดท า
สถานท่ีท่ีเอ้ือต่อ
ผู้สูงอายุและผู้
พิการในชุมชน

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับ
ผู้สูงอายุและ
ผู้พิการใน
ชุมชน

ก่อสร้างห้องน้ า
ทางลาดหรือราว
จับในสถานท่ีต่าง ๆ
 เช่น วัด สถานท่ี
ราชการ ฯลฯ

60,000 60,000 60,000 ผู้สูงอายุ
และผู้
พิการใน
พ้ืนท่ีได้
เข้าถึง
สถานท่ี
เอ้ือต่อ
ผู้สูงอายุ
และผู้
พิการ 
อย่างน้อย
ร้อยละ 
50

กลุ่มผู้สูงอายุ
และผู้พิการได้
เข้าถึงสถานท่ี
ต่าง ๆ ใน
ชุมชนได้
ท่ัวถึงและ
สะดวก

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ส านัก
ปลัดเทศบ

าล

-107- แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย 
งานท่ีรับ
ผิด ชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ีมาของ
โครงการ

33 โครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ
องค์กรสตรี

เพ่ือให้กลุ่ม
สตรีแม่บ้าน
มีความรู้
ความเข้าใจ
ด้านการ
บริหาร
จัดการและ
น าความรู้ท่ี
ได้มาบริหาร
จัดการใน
กลุ่มสร้าง
ความ
เข้มแข็ง
ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของกลุ่ม
สตรีแม่บ้าน

จัดฝึกอบรมให้
ความรู้กลุ่มสตรี
แม่บ้านในพ้ืนท่ี 
100  คน

100,000 100,000 100,000 ๑ คร้ัง/ปี กลุ่มสตรี 
แม่บ้าน มี
ความรู้ในด้าน
การ
พัฒนาการ
บริหารของ
องค์กรเพ่ิมข้ึน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ส านัก
ปลัดเทศบ

าล

-108- แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย 
งานท่ีรับ
ผิด ชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ีมาของ
โครงการ

34 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมศูนย์
พัฒนาครอบครัว
เทศบาลต าบลรัง
กาใหญ่

เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรม
ศูนย์พัฒนา
ครอบครัว
เทศบาล
ต าบลรังกา
ใหญ่

จัดกิจกรรมศูนย์
พัฒนาครอบครัว
เทศบาลต าบลรังกา
ใหญ่

10,000 10,000 10,000 ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวมี
การบริหาร
จัดการท่ีดี
ย่ิงข้ึน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ส านัก
ปลัดเทศบ

าล

35 โครงการส่งเสริม
และสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬา

เพ่ือส่งเสริม
ประชาชนให้
ออกก าลัง
กายอย่าง
สม่ าเสมอ

สนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาให้แต่ละ
หมู่บ้านจ านวน 20 
หมู่บ้าน และ
อุปกรณ์ประจ าต าบล
 จ านวน 1 ชุด

98,000 98,000 98,000 1 คร้ัง/ ปี ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
การออกก าลัง
กาย ท าให้
สุขภาพแข็งแรง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กอง
การศึกษา

36  โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา
ประจ าต าบล

เพ่ือให้เกิด
ความสามัคคี
มีน้ าใจเป็น
นักกีฬาและมี
สุขภาพท่ี
สมบูรณ์
แข็งแรง

จัดให้มีการแข่งขัน
กีฬาเป็นประจ าทุกปี

450,000 450,000 450,000 1 คร้ัง/ ปี เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ท่ัวไปเข้าร่วม
กิจกรรมมีส่วน
ร่วมกับเทศบาล

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กอง
การศึกษา

-109- แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย 
งานท่ีรับ
ผิด ชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ีมาของ
โครงการ

37  โครงการส่งเสริม
และอนุรักษ์มวย
ไทย

เพ่ือส่งเสริม
และอนุรักษ์
กีฬามวยไทย 
เพ่ือเป็นการ
รณรงค์
เผยแพร่กีฬา
มวยไทยให้
เป็นท่ีรู้จัก
อย่าง
แพร่หลาย

สร้างอนุสรณ์สถาน
ยักษ์สุขและศูนย์ค่าย

1 คร้ัง/ ปี เด็กเยาวชน
และประชาชน
ต าบลรังกาใหญ่
 ได้ร่วม
ส่งเสริมและ
อนุรักษ์กีฬา
มวยไทย  
ได้รับการ
เผยแพร่และ
เป็นท่ีรู้จัก
อย่างแพร่หลาย

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กอง
การศึกษา

38 โครงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาใน
ระดับอ าเภอและ
ระดับจังหวัด

เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ
ร่างกายให้
แข็งแรง 
สร้างความ
สามัคคี

จัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ในระดับอ าเภอและ
ระดับจังหวัด เช่น
กีฬาฟุตบอล
มวลชน"อ าเภอพิ
มายคัพ" ฯลฯ

20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ ปี เยาวชนและ
ประชาชน มี
สุขภาพ
ร่างกายท่ี
แข็งแรง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กอง
การศึกษา

-110- แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย 
งานท่ีรับ
ผิด ชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ีมาของ
โครงการ

39 โครงการส่ง
กิจกรรมเข้า
แข่งขันในงาน
เทศกาลเท่ียวพิมาย

เพ่ือร่วมสืบ
สานประเพณี
ท่ีดีงามของ
ท้องถ่ิน  และ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 
อ าเภอพิมาย

จัดส่งเรือยาวเข้า
ร่วมการแข่งขันใน
งานเทศกาลเท่ียวพิ
มายเป็นประจ าทุกปี

20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ ปี ได้เข้าร่วม  สืบ
สาน งาน
เทศกาล
เท่ียวพิมาย
เป็นประจ าทุกปี

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กอง
การศึกษา

40 โครงการภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินไทย
ร่วมใจพัฒนาเด็ก
เล็ก

เพ่ือยกย่อง
เชิดชู
เกียรติภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน
ในพ้ืนท่ีให้มี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนาเด็ก
เล็ก

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาล  ได้รับการ
ถ่ายทอดภูมิความรู้
จากภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในพ้ืนท่ี

20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ ปี ได้จัดกิจกรรม
ยกย่องเชิดชู
เกียรติภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กอง
การศึกษา

-111- แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย 
งานท่ีรับ
ผิด ชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ีมาของ
โครงการ

41 การจัดกิจกรรม
ทางศาสนาและวัน
ส าคัญทางราชการ

เพ่ือเข้าร่วม
กิจกรรมใน
วันส าคัญ
ต่าง ๆ

จัดกิจกรรมในพิธี
ทางศาสนาและวัน
ส าคัญทางราชการ 
เช่น ปิยมหาราช วัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ฯลฯ

60,000 60,000 60,000 1 คร้ัง/ ปี องค์กรและ
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม
ส าคัญต่าง ๆ 
ร่วมกัน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กอง
การศึกษา

42 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมท่ี
เก่ียวเน่ืองกับ
ศาสนาวัฒนธรรม
และประเพณี

เพ่ือฟ้ืนฟู
ศาสนา สืบ
สานประเพณี
และอนุรักษ์
วัฒนธรรมอัน
ดีงาม

จัดกิจกรรมร่วมกับ
วัดและหน่วยงานใน
พ้ืนท่ี

         50,000          50,000          50,000 1 คร้ัง/ปี ได้ฟ้ืนฟูศาสนา
สืบสาน
ประเพณีและ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กอง
การศึกษา

43 โครงการจัดงาน
ประเพณี
สงกรานต์ประจ า
ต าบล

เพ่ือสืบสาน
ประเพณีและ
อนุรักษ์
วัฒนธรรมอัน
ดีงาม

จัดงานประเพณี
สงกรานต์ประจ า
ต าบลเป็นประจ าทุกปี

30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ ปี ประชาชนมี
จิตส านึกรัก
ท้องถ่ินและ
ร่วมสืบสาน
ประเพณี 
อนุรักษ์
วัฒนธรรมท่ีดี
งาม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กอง
การศึกษา

-112- แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วย 
งานท่ีรับ
ผิด ชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ีมาของ
โครงการ

44 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทงประจ าปี

เพ่ือสืบสาน
ประเพณีและ
อนุรักษ์
วัฒนธรรมอัน
ดีงาม

จัดงานประเพณี
ลอยกระทงประจ าปี 
 ณ สวนสุขภาพสระ
หนองโทน

40,000 40,000 40,000 1 คร้ัง/ ปี ประชาชน เด็ก
และเยาวชนให้
ความส าคัญ
ร่วมสืบสาน
ประเพณีอันดี
งาม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กอง
การศึกษา

- - 29,331,200 29,361,200 29,361,200 - - - - - -รวม 44 โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3 พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการตลาดนัด
ชุมชน

เพ่ือให้ชุมชนในพ้ืนท่ีมีตลาด
 เพ่ือแลกเปล่ียนจ าหน่าย
สินค้าของแต่ละชุมชนและ
กระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี

กลุ่มอาชีพต่างๆและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่

50,000 50,000 50,000 อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 

1 คร้ัง

กลุ่มอาชีพ 
พ่อค้า 
แม่ค้าและ
ประชาชนมี
ท่ีจ าหน่าย
สินค้าอย่าง
เป็นระบบ

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ส านักปลัด
เทศ บาล

2 โครงการฝึกอบรม
และพัฒนาทักษะ
ด้านอาชีพให้กลุ่ม
อาชีพ

เพ่ือเพ่ิมทักษะและความรู้
ใหม่ ๆ ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายน าไปต่อยอด
ในกลุ่มได้

จัดอบรมหรือศึกษาดู
งานด้านอาชีพให้กับ
ประชาชน

200,000 200,000 จัดอบรม
ตาม

โครงการปี
ละ 1 คร้ัง

กลุ่มอาชีพ
ได้ความรู้
เพ่ิมทักษะ
และเพ่ิม
ผลผลิต

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ส านักปลัด
เทศ บาล

หน่วยงาน
  ท่ี

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ีมาของ
โครงการ
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
  ท่ี

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ีมาของ
โครงการ

3 โครงการส่งเสริม
อบรมอาชีพให้
กลุ่มสตรี กลุ่ม
แม่บ้าน

เพ่ือช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับ
กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน

กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน
ต าบลรังกาใหญ่

70,000 70,000 70,000 จัดอบรม
ตาม

โครงการปี
ละ 1 คร้ัง

กลุ่มสตรี 
กลุ่มแม่บ้าน
มีรายได้
เพ่ิมข้ึน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ส านักปลัด
เทศ บาล

4 โครงการส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ 
และผู้ท่ีสนใจ

เพ่ือให้บุคคลเหล่าน้ีมีอาชีพ
และรายได้พอเล้ียงตัวเอง

จัดฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ และผู้ท่ีสนใจ

60,000 60,000 60,000 กลุ่มเป้า  
หมายอย่าง

น้อย
หมู่บ้านละ 
3 คน / ปี

ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ติด
เช้ือ และ
ผู้ด้อยโอกาส
 มีรายได้
เพ่ิมข้ึน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ส านักปลัด
เทศ บาล

5 โครงการส่งเสริม
แหล่งท่องเท่ียวใน
ชุมชน

เพ่ือให้ชุมชนในพ้ืนท่ีมี
แหล่งท่องเท่ียวและมีรายได้
เพ่ิมข้ึนจากการจ าหน่าย
สินค้าของฝากและ
ผลิตภัณฑ์  OTOP พ้ืนท่ี

กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนต่างๆ 
ผู้ผลิตสินค้า OTOP 
และประชาชนในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่

100,000 100,000 100,000 2 คร้ัง/ปี กลุ่มอาชีพ
ต่างๆกลุ่ม
วิสาหกิจ
ชุมชนและ
ประชาชน
ในพ้ืนท่ีได้
จ าหน่าย
สินค้าของ
ฝากมีรายได้
ในพ้ืนท่ี
เพ่ิมข้ึน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ส านักปลัด
เทศ บาล
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
  ท่ี

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ีมาของ
โครงการ

6 โครงการส่งเสริม
การด าเนินชีวิต
แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง

ส่งเสริมให้ครัวเรือน
เกษตรกรด าเนินชีวิตด้วย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ครัวเรือนเกษตรกรใน
ต าบลรังกาใหญ่

150,000 150,000 150,000 1 คร้ัง/ปี เกษตรกร
น าปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ส านักปลัด
เทศ บาล

7 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และ
ระดับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

ส่งเสริมให้ครัวเรือน
เกษตรกรด าเนินชีวิตด้วย 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ครัวเรือนเกษตรกรใน
ต าบลรังกาใหญ่

30,000 30,000 ๒ คร้ัง/ปี เกษตกรน า
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ส านักปลัด
เทศ บาล
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
  ท่ี

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ีมาของ
โครงการ

8 โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้
เกษตรกรด้าน
เกษตรกรรม และ
ปศุสัตว์

สร้างองค์กรเกษตรกรให้
เกิดความเข็มแข็ง และ
พัฒนาความรู้ให้กับ
เกษตรกรในด้าน
เกษตรกรรม และปศุสัตว์

กลุ่มเกษตกรในต าบล
รังกาใหญ่

50,000 50,000 50,000 2 คร้ัง/ปี เกษตรกร
เกิดความ
เข็มแข็ง 
และพัฒนา
ความรู้ใน
ด้าน
เกษตรกรรม
 และปศุสัตว์
เพ่ิมข้ึน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ส านักปลัด
เทศ บาล

9 โครงการส่งเสริม
การด าเนินชีวิต
แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง

ส่งเสริมให้ครัวเรือน
เกษตรกรด าเนินชีวิตด้วย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ครัวเรือนเกษตรกรใน
ต าบลรังกาใหญ่

150,000 150,000 150,000 1 คร้ัง/ปี เกษตรกร
น าปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ส านักปลัด
เทศ บาล
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
  ท่ี

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ีมาของ
โครงการ

10 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และ
ระดับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

ส่งเสริมให้ครัวเรือน
เกษตรกรด าเนินชีวิตด้วย 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ครัวเรือนเกษตรกรใน
ต าบลรังกาใหญ่

30,000 30,000 ๒ คร้ัง/ปี เกษตกรน า
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ส านักปลัด
เทศ บาล

11 โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้
เกษตรกรด้าน
เกษตรกรรม และ
ปศุสัตว์

สร้างองค์กรเกษตรกรให้
เกิดความเข็มแข็ง และ
พัฒนาความรู้ให้กับ
เกษตรกรในด้าน
เกษตรกรรม และปศุสัตว์

กลุ่มเกษตกรในต าบล
รังกาใหญ่

50,000 50,000 50,000 2 คร้ัง/ปี เกษตรกร
เกิดความ
เข็มแข็ง 
และพัฒนา
ความรู้ใน
ด้าน
เกษตรกรรม
 และปศุสัตว์
เพ่ิมข้ึน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ส านักปลัด
เทศ บาล

- - 880,000 940,000 740,000 - - - - - -รวม  11 โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1,4 โครงการตามแนวพระราชด าริ ,การพัฒนาเมือง

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝังกลบขยะ
มูลฝอย

เพ่ือก าจัดขยะมูลฝอยจาก
ชุมชน

ด าเนินการฝังกลบ
ขยะท่ีได้จากการ
จัดเก็บขยะจากชุมชน

120,000 120,000 120,000 4 คร้ัง/ปี ชุมชนมีความ
สะอาดและ
ปลอดภัยจาก
เช้ือโรคท่ีเกิด
จากขยะ

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิง

แวด ล้อม

2 โครงการจัดหาภาชนะ
รองรับขยะ

เพ่ือให้เพียงพอกับการ
รองรับขยะจากชุมชนก่อน
น าไปก าจัด

จัดซ้ือภาชนะรองรับ
ขยะ ขนาด 100 - 
200 ลิตร

150,000 150,000 150,000 200 ถัง มีท่ีรองรับขยะ
เพียงพอต่อ
ปริมาณขยะ
จากชุมชน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิง

แวด ล้อม

หน่วยงาน
  ท่ี

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

ท่ีมาของ
โครงการ
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
  ท่ี

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

ท่ีมาของ
โครงการ

3 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการจัดการ
ขยะมูลฝอย

เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้
การจัดการมูลฝอยกับ
ชุมชนหน/หน่วยงานท่ีมี
ผลงานเด่นในการจัดการ
ขยะ

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
และผู้น าชุมชน

50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี มีการจัดการ
มูลฝอยร่วมกัน
ระหว่างองค์กร
ปกครองและ
ชุมชน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิง

แวด ล้อม

4 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมหมู่บ้าน/
สถานศึกษาต้นแบบใน
การคัดแยกขยะ

เพ่ือให้มีหมู่บ้าน/
สถานศึกษาต้นแบบในการ
คัดแยกขยะของต าบลรังกา
ใหญ่

ส่งเสริมกิจกรรมการ
คัดแยกขยะ ใน
หมู่บ้าน/สถานศึกษา

50,000 50,000 1 
หมู่บ้าน/ 
1 โรงรียน

มีหมู่บ้าน/
โรงเรียน

ต้นแบบในการ
คัดแยกขยะ

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิง

แวด ล้อม

5 โครงการส่งเสริมการ
คัดแยกขยะอันตราย

เพ่ือรวบรวมและก าจัด
ขยะอันตรายให้ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล

ประชาสัมพันธ์
ความรู้และรณรงค์
การคัดแยกขยะ
อันตรายจากต้นทาง

     80,000   80,000      80,000 20 
หมู่บ้าน

มีจุดรวบรวม
ขยะอันตราย
ชุมชน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิง

แวด ล้อม

6 โครงการส่งเสริมการ
คัดแยกขยะมูลฝอยท่ี
ต้นทาง

เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการคัดแยก
และลดปริมาณขยะมูลฝอย

ส่งเสริมกิจกรรมการ
คัดแยกขยะ ท้ัง 4 
ประเภท อย่างเป็น
รูปธรรม

     80,000   80,000      80,000 20 
หมู่บ้าน

ปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีเข้าสู่
ระบบก าจัดท่ี
ปลายทางลดลง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิง

แวด ล้อม
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
  ท่ี

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

ท่ีมาของ
โครงการ

7 โครงการลดภาวะโลก
ร้อน (Global 
warming)

เพ่ือเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกับภาวะโลกร้อนและ
การป้องกันแก้ไข

จัดกิจกรรมเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกับภาวะ
โลกร้อน

40,000 40,000 40,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนมี
พฤติกรรมท่ี
ถูกต้อง
เหมาะสมใน
การลดภาวะ
โลกร้อน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิง

แวด ล้อม

8 โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

เพ่ืออบรมความรู้และฝึก
ทักษะการดูแลและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

อาสาสมัครท้องถ่ิน
รักษ์โลกแกนน า
ชุมชนประชาชน
ต าบลรังกาใหญ่

40,000 40,000 40,000 ๑ คร้ัง/ปี ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา
ด้าน
สาธารณสุขใน
พ้ืนท่ี

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองสา
ธารณ สุข
และส่ิง

แวด ล้อม

9 โครงการก าจัด
ผักตบชวาและวัชพืช
ในแหล่งน้ าสาธารณะ

เพ่ือรักษาความสะอาด
ของแหล่งน้ าสาธารณะ

ก าจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่งน้ า
สาธารณะ

100,000 100,000 100,000 ๒ คร้ัง/ปี แหล่งน้ าไม่เน่า
เสียและระบาย
น้ าสู่พ้ืนท่ี
เพาะปลูกได้
สะดวก

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ส านัก
ปลัดเทศบ

าล
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
  ท่ี

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

ท่ีมาของ
โครงการ

10 โครงการปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติ

รณรงค์ส่งเสริมให้
ประชาชนปลูกและใช้
ประโยชน์จากหญ้าแฝก
อย่างต่อเน่ือง

พ้ืนท่ีต าบลรังกาใหญ่ 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี มีพ้ืนท่ีปลูก
หญ้าแฝก
เพ่ิมข้ึน อีกท้ัง
ช่วยลดการ
พังทลายของ
หน้าดิน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ส านัก
ปลัดเทศบ

าล

11 โครงการปลูกต้นไม้ 
เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง

เพ่ือปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

พ้ืนท่ีต าบลรังกาใหญ่ 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติและ
อนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ส านัก
ปลัดเทศบ

าล

- - 780,000 780,000 730,000 - - - - - -รวม 11 โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง

ข. ยุทธศาสาตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาระบบริหารจัดการภาครัฐ

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเทศบาล
พบประชาชน

เพ่ือประชาสัมพันธ์
บทบาท  อ านาจหน้าท่ี
ของเทศบาลและออก
ให้บริการประชาชน
นอกสถานท่ี

ประชาชนต าบลรังกา
ใหญ่ ท้ัง 20 หมู่บ้าน

50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ ปี ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
บทบาท 
อ านาจหน้าท่ี
ของเทศบาล
เพ่ิมมากข้ึน
และบริการ
ประชาชนได้
อย่างท่ัวถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ส านักปลัด
เทศ บาล

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

ท่ีมาของ
โครงการ
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

ท่ีมาของ
โครงการ

2 โครงการ
เสริมสร้าง
ประชาธิปไตยใน
ชุมชน

เพ่ือส่งเสริม
ประชาธิปไตยให้กับ
ประชาชน และให้
ความรู้เก่ียวกับการ
เลือกต้ัง

จัดกิจกรรมให้ความรู้
กับประชาชนเก่ียวกับ
การเลือกต้ัง และการ
สร้างประชาธิปไตย

15,000 15,000 15,000 1 คร้ัง/ ปี ประชาชนมา
ใช้สิทธิในการ
เลือกต้ังและ
เป็น
ประชาธิปไตย
มากข้ึน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

ส านักปลัด
เทศ บาล

3 โครงการจัดเก็บ
ภาษีเคล่ือนท่ี

เพ่ือออกให้บริการ
ประชาชน ในท้องท่ี
ต าบลรังกาใหญ่

ด าเนินการต้ังหน่วย
จัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี ท้ัง
 20 หมู่บ้าน

   20,000    20,000    20,000 ประสิทธิ 
 ภาพ
การ

จัดเก็บ
ภาษี

เพ่ิมข้ึน  
 5 %

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ช าระภาษี และ
เทศบาลมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองคลัง

4 โครงการจัดท า
ป้ายแสดงช่ือ
หมู่บ้าน ถนน 
ซอยในพ้ืนท่ีต าบล
รังกาใหญ่

เพ่ือแสดงช่ือหมู่บ้าน 
ถนน ซอย เส้นทางใน
พ้ืนท่ีของต าบลรังกาใหญ่

จัดท าป้ายช่ือแสดง 
หมู่บ้าน ถนน ซอย 
ภายในพ้ืนท่ีต าบลรังกา
ใหญ่

200,000 200,000 200,000 20 
หมู่บ้าน

มีป้ายแสดงช่ือ
หมู่บ้าน ถนน 
ซอย เส้นทาง 
เพ่ิมความ
สะดวกให้แก่ผู้
ท่ีสัญจรไปมา

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

ท่ีมาของ
โครงการ

5 การรังวัดปักเขตท่ี
สาธารณะ

เพ่ือการดูแลไม่ให้มีการ
บุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน์

ด าเนินการรังวัดและ
ปักป้ายเพ่ือแสดงอาณา
เขตท่ี  
สาธารณประโยชน์ของ
ต าบลรังกาใหญ่

100,000 100,000 100,000 20 
หมู่บ้าน

มีท่ี
สาธารณประโย
ชน์เพ่ือใช้ใน
ส่วนรวม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กองช่าง

- -     385,000     385,000     385,000  -  -  -  -  -  - รวม  5 โครงการ
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แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลรังกาใหญ ่

ส่วนที่ 4  
การติดตามและประเมินผล 

4.1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
   1.1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  1.2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
  1.3) ยุทธศาสตร์  65 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10 คะแนน 
   (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด  10  คะแนน 
   (4) วิสัยทัศน์  5  คะแนน 
   (5) กลยุทธ์  5  คะแนน 
   (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5  คะแนน 
   (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5  คะแนน 
   (8) แผนงาน   5  คะแนน 
   (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5  คะแนน 
   (10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
   คะแนน  100  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน 
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  40  (80 คะแนน) 
 
4.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 แนวทางการติดตามพิจารณาและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 คะแนน 
  2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน  10  คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน  ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5  คะแนน 
   (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5  คะแนน 



~ 186 ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลรังกาใหญ ่

   (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  5 คะแนน 
   (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  5 คะแนน 
   (5) เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 พ.ศ.2559   5 คะแนน 
   (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailans  4.0 5 คะแนน 
   (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5  คะแนน 
   (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง  มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  5 คะแนน 
   (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ  5 คะแนน 
   (11) การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกันวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 5 คะแนน 
   (12) ผลที่คาดว่าได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
ปี 2561-2563 

งบประมาณ  
ปี 2561-2563 

ตาม
แผน 

 

ดำเนิน
การ 

ร้อยละ ตามแผน ดำเนินการ ร้อยละ 

1. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

144 135 39.13 41,237,831 37,426,310.12 25.78 

2. การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 
 

199 137 39.71 110,010,635 99,422,370.15 68.49 

3. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
 

26 21 6.09 8,340,000 4,750,434 3.27 

4. การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

38 27 7.83 5,150,000 1,987,623 1.37 

5. การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

39 25 7.25 4,129,000 1,581,305.77 1.09 

รวมทั้งสิ้น 446 345 100 168,867,466 145,168,043.04 100 
 
จากข้อมูลข้างต้น ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่  มีจำนวน 

โครงการพัฒนาที่มีจำนวนโครงการมากท่ีสุด คือการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  จำนวน 137  โครงการ จำนวน
งบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนามากที่สุด  คือการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ใช้งบประมาณ  99,422,370.15 
บาท จะเห็นว่าจำนวนงบประมาณเกี่ยวกับการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตใช้งบประมาณมากที่สุด  
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 สรุปผลการการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561-2563 โดยใช้ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่  
ทีด่ำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 
จำนวน 135 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 345 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  39.13  ใช้งบประมาณ
ดำเนินการ  37,426,310.12 บาท จากงบประมาณดำเนินการทั้งหมด 145,168,043.04 บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 25.78  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่   
ทีด่ำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 
จำนวน 137 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 345 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  39.71  ใช้งบประมาณ
ดำเนินการ  99,422,370.15 บาท จากงบประมาณดำเนินการทั้งหมด 145,168,043.04 บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 68.49 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่   
ทีด่ำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 
จำนวน 135 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  6.09  ใช้งบประมาณดำเนินการ  
4,750,434 บาท จากงบประมาณดำเนินการทั้งหมด 145,168,043.04 บาท  คิดเป็นร้อยละ 3.27  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่   
ทีด่ำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 
จำนวน 27โครงการ จากโครงการทั้งหมด 345 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  7.83  ใช้งบประมาณดำเนินการ  
1,987,623 บาท จากงบประมาณดำเนินการทั้งหมด 145,168,043.04 บาท  คิดเป็นร้อยละ 1.37 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบล 
รังกาใหญ่  ที่ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563
จำนวน 25  โครงการ จากโครงการทั้งหมด 345 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  7.25  ใช้งบประมาณดำเนินการ   
1,581,305,.77   บาท จากงบประมาณดำเนินการทั้งหมด 145,168,043.04 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
1.09 
 
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 ในอนาคตควรมุ่งเน้นพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความทั่วถึง พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือสนับสนุน 
การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพและแปรรูปสินค้า 
ไปสู่สินค้าชนิดใหม่ที่มีมูลค่าสูง ส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น พัฒนาสังคม และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกหนึ่ง
ปัญหาที่ประสบอยู่คือ การแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค การได้รับวัคซีนของ
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่  และการแก้ปัญหามีคลัสเตอร์เกิดข้ึนในพื้นท่ี ซึ่งหากเกิดข้ึนแล้ว ทุกหน่วยงานต้อง
ช่วยกันหาทางแก้ไข หรือต้องมีการเตรียมการไว้ ไม่ว่าจะในแง่ของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ สถานที่ และ
การบรูณาการร่วมของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการแก้ปัญหาดังกล่าว 
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๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
1. การวางแผนงาน  งบประมาณ ในการแก้ไขปัญหาโรคติดต่อโควิด-19 
3. ควรพัฒนาระบบการประสานแผนและระบบงบประมาณ การเงิน การคลัง เพ่ือให้การ 
ประสานแผนบรรลุวัตถุประสงค์ 
4. ปัจจัยด้านงบประมาณ ส่งผลต่อการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ยิ่งขึ้น โดยจะส่งผลดีในแง่การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
5. ปัจจัยด้านการเมือง ส่งผลต่อการดำเนินการ การเมืองมีผลต่อความชัดเจนและความต่อเนื่องของ

กำหนดนโยบายเพื่อการดำเนินการ 
6. การดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และความต้องการของประชาชน 
7. ควรปรับโครงสร้างการบริหารงานให้เหมาะสมกับบริบทของงาน 

 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การพัฒนา
ต่างๆ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล 
 - รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
 - แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
 - แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 
 2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล 
  

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


