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คํานํา 

  ดวยกระทรวงมหาดไทย ไดซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 
2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
ไดกําหนดใหเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนจังหวัด ดําเนินการทบทวน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีชวงระยะเวลาหาป (พ.ศ.2561-2565)
และใหดําเนินการแลวเสร็จภายในวันท่ี 15 มิถุนายน 2562 โดยการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหถือปฏิบัติตามขอ 17 
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  และแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 และในการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจใชขอมูล
จากแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปฉบับปจจุบันมาทบทวนและปรับใชในการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) โดย
พิจารณาใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 และยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) โดยในระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ใหจัดประชาคมในระดับตําบลสําหรับองคการบริหารสวนตําบล และเทศบาลตําบล ระดับ
ชุมชนเมือง สําหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชนนครสําหรับเทศบาลนคร ระดับจังหวัด สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด 
และสําหรับเมืองพัทยาใหใชรูปแบบของเทศบาลนคร 
 
  เทศบาลตําบล โคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไดดําเนินการทบทวนแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลตําบลโคกกรวด เพ่ือใหความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัด ตลอดจน
สามารถบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาทองถ่ิน และใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณ
เงินสะสม รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
สามารถแกไขปญหาความเดือดรอนตอบสนองความตองการของประชาชน นโยบายระดับตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนตอไป 

 

       เทศบาลตําบลโคกกรวด   
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สวนที่ 1 
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

1. ดานกายภาพ 

  เทศบาลตําบลโคกกรวด  เดิมเปนสุขาภิบาลตําบลโคกกรวด ซ่ึงไดจัดตั้งเม่ือวันท่ี  12 ธันวาคม 2510  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลมท่ี 84 ตอนท่ี 125 หนา 3315  ลงวันท่ี  26 ธันวาคม 2510  ตั้งอยูทาง        
ทิศตะวันตกของอําเภอเมืองนครราชสีมา โดยมีระยะหางจากเมืองนครราชสีมา ไปทางหลวงแผนดิน หมายเลข 2 ไปทาง
ทิศตะวันตก เปนระยะทาง 20 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 หมูบานของตําบลโคกกรวด คือบานหนองหวา หมูท่ี 1   
บานโคกกรวด หมูท่ี 2, บานดอนแตว หมูท่ี 3, บานละลมหมอ หมูท่ี 4, บานสระมโนรา หมูท่ี 6, บานโคกเพชร         
หมูท่ี 14 ตอมาไดเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล
เปนเทศบาล พ .ศ. 2542 เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2542 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา            
เลมท่ี 116  ตอนท่ี 9 ก ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ  2542   

 ๑.๑  ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 
  เทศบาลตําบลโคกกรวด ตั้งอยูท่ีบานสระมโนราห หมูท่ี 6 ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา  หางจากอําเภอเมืองนครราชสีมา ระยะทางประมาณ  20  กิโลเมตร และมีพ้ืนท่ีโดยประมาณ  
3.05 ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอ  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ   ตั้งแตหลักเขตท่ี 1 ซ่ึงตั้งอยูปากคลองละลม ฝงใตเลียบตามริมคลองละลมฝงใตไปทาง       
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 2 ซ่ึงตั้งอยูริมทางรถไฟ 
  ทิศตะวันออก จากหลักเขตท่ี 3 เปนเสนทางไปทางทิศใตผานทางหลวงแผนดินสายสระบุรีนครราชสีมา  
หมายเลข 2 ระยะทาง 250 เมตร 
  ทิศใต   จากหลักเขตท่ี 3 เปนเสนขนานกับทางหลวงแผนดินสายสระบุรี –นครราชสีมา หมายเลข 2    
ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตท่ี 5 ซ่ึงตั้งอยูหางจากทางหลวงแผนดินสายสระบุรี –นครราชสีมา หมายเลขท่ี 2 ตาราง
กิโลเมตร 236.60 กิโลเมตร ตามแนวเสนตั้งฉาก 250 เมตร 
  ทิศตะวันตก จากหลักเขตท่ี 5 เปนเสนตรงไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตท่ี 1 
  เขตเทศบาลตําบลโคกกรวด ตั้งอยูทิศตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางหางจากจังหวัด
ประมาณ  20 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดตอกับ  เทศบาลตําบลเมืองใหมโคกกรวด 
  ทิศใต  ติดตอกับ เทศบาลตําบลเมืองใหมโคกกรวด 
  ทิศตะวันออก ติดตอกับ เทศบาลตําบลเมืองใหมโคกกรวด 
  ทิศตะวันตก ติดตอกับ เทศบาลตําบลเมืองใหมโคกกรวด 

  มีจํานวน 6 หมูบาน จํานวน 18 ชุมชน ประกอบดวย 
  หมูท่ี 1 บานหนองหวา ประกอบดวย  

• ชุมชนสุขศาลา 

• ชุมชนหนองหวา 

• ชุมชนประชารวมใจ 

• ชุมชนตลาดโคกกรวด 
 
 
 



  หมูท่ี 2 บานโคกกรวด ประกอบดวย 

• ชุมชนผดุงรัตนพัฒนา               

• ชุมชนโคกกรวด 

• ชุมชนศาลาแดงพัฒนา 
  หมูท่ี 3 บานดอนแตว ประกอบดวย 

• ชุมชนดอนแตวพัฒนา 

• ชุมชนดอนแตวสามัคคี 
  หมูท่ี 4 บานละลมหมอ ประกอบดวย 

• ชุมชนรักษลําตะคอง 

• ชุมชนแสนสุขพัฒนา 

• ชุมชนละลมหมอ 2000 

• ชุมชนสตรีพัฒนา 
  หมูท่ี 6 บานสระมโนรา ประกอบดวย 

• ชุมชนสระมโนรา 

• ชุมชนรวมใจ 

• ชุมชนสุขใจ 

• ชุมชนมิตรภาพ 
  หมูท่ี 14 บานโคกเพชร ประกอบดวย 

• ชุมชนนครินทร 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
   

 
 
 



๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
 โดยท่ัวไปเทศบาลตําบลโคกกรวดมีลักษณะรูปรางของพ้ืนท่ีเปนแนวยาวลงมาบริเวณพ้ืนท่ีทางตอนใต 

พ้ืนท่ีจะเปนท่ีราบสูงทางตอนกลาง เปนพ้ืนท่ีสําหรับท่ีอยูอาศัยประมาณ 9๐% เปนพ้ืนท่ีสําหรับการเกษตร ๕ % และ   
มีพ้ืนท่ีสวนอ่ืน ๕%  มี ๓ ดูกาล  (ฤดูรอน  ฤดูฝน ฤดูหนาว) 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะรอนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซ่ึงมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูรอน  เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม   อากาศรอนและแหงแ ลง       

แตบางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกกอใหเกิดความเสียหาย
แกประชาชนทุกป เรียกวา “พายุฤดูรอน”อากาศรอนจะมีอุณหภูมิระหวาง ๓๕ –๓๙.๙ องศาเซลเซียส  รอนจัดมีอุณหภูมิ
ประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสข้ึนไป 

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม –ตุลาคม แตอาจเกิด           
“ชวงฝนท้ิง ” ซ่ึงอาจนานประมาณ ๑ –๒ สัปดาหหรือบางปอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม แตในเขตเทศบาลไมเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ   ๙๐๐  มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตุลาคมนานราว        
๑-๒ สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝน
ฟาคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุด ประมาณ ๑๕ องศา    

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยท่ัวไปเปนดินรวนปนทราย  ประมาณ  ๗๕ % ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินใน
พ้ืนท่ีเปนดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   

๑.๕ ลักษณะของแหลงน้ํา 
  มีแหลงน้ําท่ีใชสําหรับ  อุปโภค-บริโภค  จํานวน  1  แหง  เคยเปนแหลงน้ําท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและ
เทศบาลไดดําเนินการปรับปรุงกอสรางข้ึนใหมเพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ลําหวย  - แหง สระน้ํา  2 แหง   (สระหนองหวา / สระมโนราห) 
    หนองน้ํา - แหง บอน้ําตื้น - แหง  
    ลําคลอง   1 แหง บอบาดาล 4 แหง  
    บึง  - แหง อางเก็บน้ํา - แหง  
    แมน้ํา  - แหง ฝาย  - แหง  
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แหง เหมือง  - แหง  

๑.6 ลักษณะของไมและปาไม 
  ในเขตเทศบาลไมมีปาไม  แตมีตนไมท่ีชาวบานปลูกลักษณะของไมเปนไมยืนตน  ผลัดใบ  และมีอยู
ตามท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด 

 

 

 

 



2. ดานการเมือง / การปกครอง    
2.1  เขตการปกครอง 
 เทศบาลตําบลโคกกรวด ประกอบดวย 6 หมูบาน มีพ้ืนท่ีอยูในเทศบาลตําบลโคกกรวด  
ท้ังหมด 6 หมูบาน ดังนี้ 

หมูบาน หมูท่ี กํานัน/ผูใหญบาน ช่ือ - นามสกุล 

บานหนองหวา หมูท่ี ๑ ผูใหญบาน นายปยพงษ จรโคกกรวด 

บานโคกกรวด หมูท่ี ๒ ผูใหญบาน นางอรทัย  จุติสีมา 

บานดอนแตว หมูท่ี ๓ ผูใหญบาน นายพงษศักดิ์  ผิวหอม 

บานละลมหมอ หมูท่ี ๔ ผูใหญบาน นายอรรถพล  บตุรพันธ 

บานสระมโนรา หมูท่ี 6 กํานันตําบลโคกกรวด น.ส.กาญจนา  กาญจนวัฒนา 

บานโคกเพชร หมูท่ี 14 ผูใหญบาน นายอมฤต แถมวัฒนะ 

 

2.2  การเลือกตั้ง 
 องคกรปกครองทองถ่ินในตําบล โคกกรวดมีหนวยงานปกครองทองถ่ิน จํานวน 2 ทองถ่ินคือ  

เทศบาลตําบลโคกกรวด และเทศบาลตําบลเมืองใหมโคกกรวด  ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพของทองถ่ิน 
 คณะผูบริหารเทศบาลตําบลโคกกรวด 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง 

๑ นายปรีชา มิตรสูงเนิน นายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวด                  

2 นายสมบูรณ  บัวบูชา รองนายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวด                  

3 นายทองแมน  จรโคกกรวด รองนายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวด                  

4 นายสุเทพ  ประพิน เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวด                  

5 นายอาธร  โพธิกนิษฐ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาํบลโคกกรวด                  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง 

1 นางสัญญลักษณ  กาญจนวัฒนา ประธานสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด 

2 นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน รองประธานสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด 

3 นายเอ่ียม  มณีรุง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด เขต 1 

4 นายวิลาส  พงษโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด เขต 1 

5 ด.ต.เนาว  เวกสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด เขต 1 

6 นายทองดา  ภูตาเพิด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด เขต 1 

7 นางสาวศิริพร ประสงคทรัพย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด เขต 1 

8 นางภัสสร บุญโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด เขต 2 

9 นายชัยพร  เทียนทอง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด เขต 2 

10 นายจงจิต  ดุงโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด เขต 2 

11 นางสมบูรณ  คูศรีพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด เขต 2 

12 นายสุชาติ จิตโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด เขต 2 

 



3. ประชากร 
           3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร   ปจจุบันประชากรในเขตเทศบาลตําบล โคกกรวด  มีจํานวนท้ังสิ้น 
7,072 คน แยกเปนประชากรชาย 3,321 คน ประชากรหญิง 3,751 คน มีจํานวนหลังคาเรือนเรือนท้ังสิ้น 4,217        
หลังคาเรือน ความหนาแนนของประชากรในเขตเทศบาล 2,357.33  คน/ตารางกิโลเมตร โดยสามารถแยกจํานวน
ประชากรแตละหมูบานได  ดังนี้  
 

จํานวน ๖ หมูบาน(ป พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน จํานวนครัวเรือน หญิง(คน) ชาย(คน  

๑   หนองหวา 1,376 834 733 

๒   โคกกรวด 516 653 560 

๓   ดอนแตว 501 365 351 

๔   ละลมหมอ 421 712 628 

6   สระมโนราห 1,222 850 764 

๖   โคกเพชร 181 337 285 

 4,217 3,751 3,321 
 

หมายเหตุ  :  ขอมูลจากสํานักทะเบียนเทศบาลตําบลโคกกรวด ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมายเหตุ  :  ขอมูลจากสํานักทะเบียนเทศบาลตําบลโคกกรวด ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๒ 

ท่ี หมูบาน จํานวนประชากรของเทศบาลตําบลโคกกรวด  (เปรียบเทียบยอนหลัง ๔ ป) 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 25๖๐ พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1 หนองหวา 762 848 761 842 755 861 740 843 733 834 
2 โคกกรวด 588 661 594 677 577 666 557 651 560 653 
3 ดอนแตว 352 367 355 365 352 362 351 367 351 365 
4 ละลมหมอ 649 711 635 718 624 712 625 715 628 712 
5 สระมโนราห 717 769 714 785 755 827 766 846 764 850 
6 โคกเพชร 316 333 300 343 291 336 286 332 285 337 

รวม 3,384 3,689 3,359 3,730 3,354 3,764 3,325 3,754 3,321 3,751 



3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 
 

ประชากร 
ของเทศบาลตําบลโคกกรวด  (ป พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประชากร หญิง ชาย รวม ชวงอายุ 

จํานวนประชากรเยาวชน 795 769 1,564 อายุต่ํากวา  ๑๘ ป 

จํานวนประชากร 2,236 2,096 4,332 อายุ  ๑๘ – 59 ป 

จํานวนประชากรผูสูงอายุ 763 524 1,287 อายุ ๖๐ปข้ึนไป 

รวม 3,794 3,389 7,183 ท้ังส้ิน  7,183  คน 
 

หมายเหตุ  :  ขอมูลจากสํานักทะเบียนเทศบาลตําบลโคกกรวด ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๒ 

4.  สภาพทางสังคม 
4.๑ การศึกษา 

 ดานการศึกษาในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด  มีการจัดการดานการศึกษา  โดย มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลตําบลโคกกรวด จํานวน  ๒ แหง ตามขอมูล  ดังนี้   

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนประจําปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ท่ี ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ท่ีตั้ง 

พ.ศ. 25๖๒ 
จํานวนนักเรียน 

หมูท่ี ชาย หญิง รวม 
1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโคกกรวด 

(โรงเรียนตําบลโคกกรวด) 
2 31 29 60 

2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโคกกรวด 
(บานโคกเพชร) 

14 4 8 12 

รวม 35 37 72 
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโคกกรวด (โรงเรียนตําบลโคกกรวด) 

-  มีครูผูดูแลเด็ก  จํานวน   2  คน  
-  มีผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน   2    คน 

   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโคกกรวด (บานโคกเพชร) 
-  มีครูผูดูแลเด็ก  จํานวน   2  คน  

ขอมูลโรงเรียนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

ช่ือสถานศึกษา จํานวนนักเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวม 

อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

๑.      โรงเรียนตําบล
โคกกรวด (ผดุงรัตน
ประชานุกูล) 

75 104 114 128 124 128 136 129         

รวมท้ังส้ิน ๗๕ ๑๐๔ ๑๑๔ ๑๒๘ ๑๒๔ ๑๒๘ ๑๓๖ ๑๒๙         

หมายเหตุ  :  ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ณ วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 



4.2 สาธารณสุข 
 สถานพยาบาลของรัฐ จํานวน 2 แหง 

  1)  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกกรวด  ตั้งอยูท่ีบานโคกกรวด หมูท่ี 2 
  2)  โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา  ตั้งอยูท่ีบานสระมโนรา หมูท่ี 6        
  คลินิกเอกชน จํานวน 3 แหง 

1) โคกกรวดการแพทย เลขท่ี 215/12 ซอยเทศบาลโคกกรวด 5 ตําบล โคกกรวด อําเภอ เมือง
นครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30280 

2) คลินิกอรัญการแพทย หมูบาน เลิศธรรม ตําบล โคกกรวด อําเภอ เมืองนครราชสีมา 
จังหวัด นครราชสีมา 

3) คลินิกเด็กหมอปรารัช ซอยเทศบาลโคกกรวด 5 ตําบล โคกกรวด อําเภอ เมือง นครราชสีมา  
จังหวัด นครราชสีมา  

  คลินิกทันตกรรม  จํานวน 2 แหง 
1. คลินิกทันตกรรม ดีดี (ปมปตท.ประเสริฐสิน) 
2. คลินิกทันตกรรมเดนททูเก็ตเตอร dent together ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 14 บานโคกเพชร 

  ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)  จํานวน 6 แหง 
1) ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) หมูท่ี 1 บานหนองหวา 
2) ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) หมูท่ี 2 บานโคกกรวด 
3) ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) หมูท่ี 3 บานดอนแตว 
4) ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) หมูท่ี 4 บานละลมหมอ 
5) ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) หมูท่ี 6 บานสระมโนราห 
6) ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) หมูท่ี 14 บานโคกเพชร 

  การจัดเก็บขยะ 
  ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนไดประมาณ 6.5 ตัน/วัน  กําจัดโดยวิธีการจางเหมาฝงกลบ 
รายละเอียดรถยนตเก็บขนมูลฝอย ท่ีใชอยูในปจจุบันจํานวน 4 คัน (ขยะท่ัวไป 3 คัน ขยะอินทรยี 1 คัน) 
  2.1 ขยะท่ัวไป 
   1. ทะเบียนรถ 83-8581   ขนาดความจุ  10 ลบ.ม. ปท่ีใชงาน  พ.ศ. 2535 
   2. ทะเบียนรถ 85-4046   ขนาดความจุ  14 ลบ.ม. ปท่ีใชงาน  พ.ศ. 2550 
   3. ทะเบียนรถ 88-5157   ขนาดความจุ  20 ลบ.ม. ปท่ีใชงาน  พ.ศ. 2559 
  2.2 ขยะอินทรีย 
   1. ทะเบียนรถ 84-6256   ขนาดความจุ  10 ลบ.ม. ปท่ีใชงาน  พ.ศ.  2546 
  พนักงานเก็บขยะมูลฝอย  จํานวน  14   คน  
  ขยะท่ัวไป  สงกําจัด  ณ  ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย  เทศบาลนครราชสีมา,และเทศบาลตําบลสูงเนิน 
  ขยะอินทรีย  นําเขาโรงผลิตกาชชีวภาพเทศบาลตําบลโคกกรวด 

๔.๓ อาชญากรรม 
  เทศบาลตําบลโคกกรวดไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสินประชาชน สวนนอย       
ซ่ึงเทศบาลตําบลโคกกรวดก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวาสวนมากครัวเรือน
มีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาคือจากขอมูลท่ีสํารวจพบวามีการปองกัน
อุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแกปญหาของเทศบาลตําบลโคกกรวด  ในปงบประมาณ 2561 นั้นไดบรรจุโครงการติดตั้ง
กลองวงจรปด ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 2561-2564 เรียบรอยแลว รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวง
เทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนตามอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได              

https://www.facebook.com/denttogether/?__tn__=kC-R&eid=ARCNerndMoA90LbY03zJKgcy5rJWBDdVUMc-Q3Cyyk6uxkmFKJG_QjtQzgtA5S8Eo5puuw8G0Zuqehe7&hc_ref=ARRvj4abw3nPOiXGSJ3CkuMlPDIOEtHQKRhcp53P4ASvlGEHSKDryIXgL9rzoWmz6E4&__xts__%5B0%5D=68.ARCZ2QgtlXrcW9DzSxpnDELmFhSPDAPWbjXNIutoN_vA-R0h98qWjDka1IMtaeMJnAsG6blBctjjdkwGqzlX_sfRFrG-D3BKhMt3-EvouR_hBZJURL7PkmjpNyErXjRJz2w6rdLQKPH7Yo8opplLT7BLF-d1hQTjhiW7vOztSk27mIWrQ838jzzecbjoN2z3sMJEICpQ7iRf7JJeyODKx8OY985V_-78QxBCsSVingqAzH4KWtrK7um7_BOrR6ozCK_rUNkDmJ986f6Ji_vx7uGsUwyOYKqG4Y6aCXYoeVikjdXi4xtOywIzvIhuxbaelQxVnWR52c0MJKvAJ14LLV8WCp6gZbSF5hOb4SUkow4cts1PVo7h9RsqRz3Lds01b3PmvIV0jV4--N5UdrV7p4wbTMH_VvfzQKyF8sQNflweOgBPOXd9jCIDV0EQQpOLmF_O1LYgjNAlUmz6u5yqQf3h1ybWPwr7S564QGcOsGFlrZq-QvStR90c5G-PeQ


๔.๔ ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดในเทศบาลตําบลโคกกรวด  จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธร โพธิ์กลาง ไดแจงใหกับ

เทศบาลตําบลโคกกรวดทราบนั้นพบวาในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวดมีผูท่ีติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย 
และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานของเทศบาลตําบลโคกกรวด
ท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาของเทศบาลตําบลโคกกรวดสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ี
เทานั้น เชน การณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี      
ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ เทศบาลตําบลโคกกรวดก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   

ตามท่ีเทศบาลตําบลโคกกรวดไดดําเนินโครงการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือนําผลการสํารวจมาพิจารณาแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห 
  เทศบาลตําบลโคกกรวดไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้  

(๑) ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส 
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓) ประสานการทําบัตรผูพิการ 
(๔) ดําเนินโครงการการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน  
(๕) ดําเนินการโครงการฝกอบรมทักษะอาชีพใหกับประชาชนท่ัวไป 
(๖) ดําเนินโครงการสงเคราะหครอบครัวผูยากไรและประสานการใหความชวยเหลือของจังหวัด อําเภอ 

หนวยงานตางๆ ท่ีใหการสนับสนุน  
(๗) ดําเนินโครงการสรางและซอมท่ีอยูอาศัยใหกับผูยากไร รายไดนอย ผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง  

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
           5.๑  การคมนาคมขนสง 
         - ทางรถไฟ มีรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ผานเทศบาลตําบลโคกกรวด  

         - ทางรถยนต  

     1. ทางหลวงแผนดิน  หมายเลข 2 (สายสระบรุี – นครราชสีมา) เปนคอนกรีตเสริมเหล็กสภาพดีมาก
เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 8 เลน (ถนนมิตรภาพ) 
     2. ทางหลวงแผนดิน  สายโคกกรวด – หนองสรวง เปนถนนลาดยางอยางดี มีระยะทาง 1.3 กิโลเมตร 
     3. ถนนทางหลวงชนบทท่ีใชเปนเสนทางคมนาคมติดตอระหวางเทศบาลตําบลโคกกรวดกับตําบล/
หมูบานตาง ๆ เปนถนนลาดยางสภาพดี 
                     ขอมูลถนน 
  1.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน      25    สาย ระยะทาง   11,927   เมตร 
  2.  ถนนลาดยาง   จํานวน        5   สาย ระยะทาง   2,620   เมตร 
  3.  ถนนลูกรัง   จํานวน         1    สาย ระยะทาง     250    เมตร 
  4.  ถนนหินคลุก   จํานวน        2    สาย ระยะทาง     315    เมตร  

                                                       ท่ีมา : กองชาง  เทศบาลตําบลโคกกรวด   

     

 

 



         5.2 การไฟฟา  
ปจจุบันมีไฟฟาใช  จํานวน 4,217  ครัวเรือน ครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต ปญหาคือไฟฟา       

สองสวางทางหรือท่ีสาธารณะ ยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมีความตองการใหติดตั้ง
ไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ เทศบาลตําบลโคกกรวดจึงไมสามารถดําเนินการได การแกปญหาคือประสานความ
รวมมือกันในหลายๆฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี  และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร ท้ังนี้  
เทศบาลตําบลโคกกรวด ก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผล
เพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับประชาชน   

 5.3 การประปา 
หนวยงานเจาของกิจการประปา คือ การประปาเทศบาลตําบลโคกกรวด จํานวนครัวเรือน 

ท่ีใชน้ําประปาในเขตและนอกเขตเทศบาลจํานวน 4,001 ราย  น้ําประปาท่ีผลิตไดประมาณ 6,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน   
น้ําประปาท่ีใชเฉลี่ย 4, 800 ลูกบาศกเมตรตอวัน แหลงน้ําดิบท่ีใชผลิตน้ําประปา คือ อางเก็บน้ําลําตะคอง (คลองไผ)    
โดยมีลําตะคองผานเทศบาลตําบลโคกกรวด  
 

 5.4 โทรศัพท 
ปจจุบันในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลโคกกรวด ไม มีโทรศัพทสาธารณะ เนื่องจากประชาชนไดนิยมใช โทรศัพท

สวนบุคคล แทน ซ่ึงสามารถติดตอสื่อสารไดรวดเร็ว และสามารถใชระบบอินเตอรเน็ตได เชน โทรศัพทมือถือ สําหรับ
สถานท่ีราชการ  ยังคงใชระบบโทรศัพทพ้ืนฐานในการติดตอสื่อสารใชอยู 

 5.5 ไปรษณีย/การสื่อสาร/การขนสง  และวสัดุ  ครุภัณฑ 
  เทศบาลตําบลโคกกรวด  มีบริการไปรษณียจากไปรษณียอยูท่ี ปมปตท.ประเสริฐสิน จํานวน 1  แหง
ใหบริการ เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร – เสาร (วันเสารครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย 
  -  มีหอกระจายขาวประจําหมูบานมีครบท้ัง 6 หมูบาน 
  -  มีบริการใหใชอินเตอรเน็ตฟรี  ท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลโคกกรวด   
  -  เทศบาลตําบลโคกกรวด  มีวัสดุ ครุภัณฑในการปฏิบัติหนาท่ี  แตก็มีบางรายการท่ียังขาดแคลน
เนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑตางๆ นั้นมีไวสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีเทศบาลตําบล       
โคกกรวด ในการดําเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนเทานั้น  แตหากประชาชนเดือดรอน หรือ
หนวยงานอ่ืนเดือนรอน ก็สามารถมายืมใชได 

 

 

 

 

 

 

 



๖. ระบบเศรษฐกิจ 
 ๖.๑ การเกษตร  

ประชากรในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ   ไดแก  ขาว       
มันสําปะหลัง ขาวโพด ออย  ดังนี้ 

ขอมูลการประกอบอาชีพของประชาชนในตําบลโคกกรวด 

อาชีพ จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

เกษตรกรรม - ทํานา 79 2.17 
เกษตรกรรม - ทําไร 37 1.02 
เกษตรกรรม - ทําสวน 11 0.30 
เกษตรกรรม - ประมง - - 

เกษตรกรรม - ปศุสัตว 1 0.03 

รับจางท่ัวไป 1,294 35.50 

กําลังศึกษา 514 14.10 

ธุรกิจสวนตัว / คาขาย 672 18.43 

รับราชการ / เจาหนาท่ีของรัฐ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 152 4.17 

ไมมีอาชีพ 285 7.82 

พนักงานบริษัท 397 8.15 

อาชีพอ่ืนๆ 303 8.31 

รวม 3,645 100 
                          ท่ีมา : ขอมูล จปฐ. ป 2559 

๖.๒ การประมง 
  ในเขต เทศบาลตําบลโคกกรวดไ มมีการประมง  เปนการจับปลาตามธรรมชาติใน บริโภคในครัวเรือน    
ตามฤดูกาลเทานั้น  

๖.๓ การปศุสัตว 
การปศุสัตวในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพ

หลักและอาชีพเสริม เชน  การเลี้ยงไกเปดโคสุกรกระบือเพ่ือจําหนายและบริโภคเองในครัวเรือน 

๖.๔ การบริการ 
โรงแรม   2 แหง  
รานอาหาร  ๔ แหง  
โรงภาพยนตร  - แหง  
สถานีขนสง  - แหง  
รานเกมส  ๓        แหง 

๖.๕ การทองเที่ยว 
  ในเขตเทศบาลไมมีแหลงทองเท่ียว  แตไดสงเสริมการทองเท่ียวใหเกิดข้ึนในชุมชน  เชน  การจัดงาน
ประเพณีตางๆ  การจัดสรางสวนสาธารณะสําหรับใชพักผอนหยอนใจ   



๖.๖ อุตสาหกรรม 
 -  โรงงาน   จํานวน  5  แหง 
 -  อูซอมรถ   จํานวน  16 แหง 
 -  ออกเชื่อมโลหะ – โรงกลึง จํานวน  7  แหง  
 -  เคาะ พน สี   จํานวน  3  แหง 
 -  โรงสีขาว   จํานวน  1  แหง 
 -  ทําวัสดุคลายซีเมนต  จํานวน  2  แหง  
 -  ผลิตน้ําแข็งหลอด  จํานวน   -  แหง  
 -  ผลิตอาหารสัตว  จํานวน  1  แหง  
 -  ผลิตน้ําดื่ม   จํานวน  1 แหง 

๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
การพาณิชย 
-  ธนาคาร ๑ แหง ไดแก  ๑. ธนาคารออมสิน ตั้งอยูในปมประเสริฐสิน 

                     -  โรงแรม ๒  แหง ไดแก โคกกรวดรีสอรท และรมไมปลายตะวัน  
-  ปมน้ํามัน มี  ๒ แหง ไดแก ปมน้ํามัน ปตท. ตั้งอยูริมถนนมิตรภาพ, ปมโยโย (ปมหลอด) 
-  รานประกอบการบริการ (แตงผม – เสริมสวย)  13  แหง 
-  อูซอมรถ  จํานวน  11  แหง 
-  ขายวัสดุกอสราง  3  แหง 
-  ขายรถยนตมือสอง (รถเต็นท)  7  แหง 
-  ขายอาหาร, ขายของชํา  119  แหง 
-  ตลาดสด  2  แหง 
กลุมอาชีพ 
มีกลุมอาชีพ  จํานวน  9  กลุม 

-  กลุมอาชีพดอกไมจันทน   หมูท่ี 1 
-  กลุมอาชีพพรมเช็ดเทา    หมูท่ี 1  
-  กลุมอาชีพกลวยฉาบ      หมูท่ี 2  
-  กลุมอาชีพนวดแผนไทย   หมูท่ี 3 
-  กลุมอาชีพดอกจอก       หมูท่ี 6 
-  กลุมอาชีพขนมไทย       หมูท่ี 6                            
-  กลุมอาชีพปรุงรสสมุนไพร  หมูท่ี ๖ 
-  กลุมเห็ด 
-  กลุมโรงสีขาวชุมชนหมูท่ี 1 บานหนองหวา 

 ๖.๘ แรงงาน 
  จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรท่ีมีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในกําลังแรงงาน รอยละ  ๙๕  
เม่ือเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ  ๗๓.๙๙  ซ่ึงสูงกวามาก  แตคาแรงในพ้ืนท่ีต่ํากวาระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ
แรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพ้ืนท่ี  รวมท้ังแรงงานท่ีไป
ทํางานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  หางราน
ใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจางแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนท่ีอยูอาศัย  ปญหานี้ยังไม
สามารถแกไขได 
 



7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1  การนับถือศาสนา   
ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ โดยมีสถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา ดังนี้  

ท่ี ชื่อศาสนสถาน 
สถานท่ีต้ัง จํานวนพระสงฆ 

บาน หมูท่ี พระ เณร ช ี รวม 

1 วัดหนองหวา หนองหวา 1 3 - - 3 
2 วัดดอนแตว ดอนแตว 3 5 - - 5 
3 วัดละลมหมอ ละลมหมอ 4 8 - - 8 
4 วัดโคกเพชร โคกกรวด 14 3 - - 3 

รวม 21 - - 21 

 7.2  ประเพณีและงานประจําป   
-  ประเพณีวันข้ึนปใหม   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีทําบุญกลางบาน  ประมาณเดือน  พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต    ประมาณเดือน  เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจกิายน 
-  ประเพณีวันเขาพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   

 7.3  ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษา   
  ประชาชน ในตําบลโคกกรวดมีการใชภาษา สวนใหญเปนภาษากลาง – โคราช ในการสื่อสาร และ มีการ
รวมกลุมอาชีพ ในการผลิตสินคาตางๆซ่ึงเปนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีใชวัตถุดิบในพ้ืนท่ีตําบลโคกกรวด โดยมีกลุมตางๆดังนี้  

• กลุมอาชีพดอกไมจันทน 
• กลุมอาชีพพรมเช็ดเทา 
• กลุมอาชีพกลวยฉาบ 
• กลุมอาชีพนวดแผนไทย 
• กลุมอาชีพสมุนไพรปรุงรส 
• กลุมอาชีพขนมไทย 
• กลุมอาชีพดอกจอก 
• กลุมโรงสีขาวบานหนองหวา 

7.๔ สินคาพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลไดผลิตของใชพ้ืนเมืองข้ึนใชในครัวเรือนและเหลือเอาไวจําหน ายบาง ไดแก  
เครื่องจักรสานท่ีทําจากไมไผ  พรมเช็ดเทา 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
 8.1  ทรัพยากรน้ํา   
 ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด มีลุมน้ําตะคองไหลผานหมูท่ี 4 ,หมูท่ี 3 ,หมูท่ี 2    เปนแหลงน้ําหลักของ
ตําบล โดยน้ําอุปโภค - บริโภค ไดมาจากภาชนะกักเก็บน้ําฝน สระน้ํา บอน้ําสาธารณะ และน้ําใตดินสูบข้ึนมาทําน้ําประปา 
น้ําท่ีใชในการเกษตรไดจากลุมน้ําลําตะคอง 
 
 



 8.2 ทรัพยากรปาไม  

  มีปาชุมชนและท่ีดินสาธารณประโยชนประมาณ 11 ไร 1 งาน 95 ตารางวา อยูหมูท่ี 4 บานละลมหมอ 
ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

  8.3  ทรัพยากรดิน 

  โดยท่ัวไปเปนดินลึก มีการระบายน้ําดี เนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินรว น สีน้ําตาลเขมหรือสีเขม
ของน้ําตาลปนเทา สวนดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายสีแดงปนเหลืองหรือสีเหลืองปนแดง  ป ฎิกริยาของดินเปนกรด
ปานกลางถึงเปนกรดแกตอนบน และเปนกรดแกถึงเปนกรดจัดตอนลาง ความเหมาะสมของดินท่ัวไป  เหมาะสําหรับปลูก
พืชไรและพืชสวน 

8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนท่ีของ เทศบาลตําบลโคกกรวด สวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก เปนท่ีนาไร   สวน  ท่ีอยูอาศัย 

รานคา สถานประกอบการ ตามลําดับ และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ก็ไดแก  
ดิน  น้ํา  ตนไม  อากาศท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ํา
สําหรับการเกษตรไดเพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนของประชาชน  เอกชน  โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ        
ในพ้ืนท่ีของสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศนใหรมรื่นสวยงาม เปนท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน ฯลฯ 
      

************************************ 
 



สวนที่ 2 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับภาค 
1.1  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

  โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ            
เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆใหสอดคลอง
และบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย
การจัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช   
เม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทํา       
รางยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ ในการติดตาม           
การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมท้ังกําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนดําเนินการ    
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

เพ่ือใหเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํา ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการ
ยุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานตางๆ รวม ๖ คณะอันประกอบดวย คณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสราง    
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด ตลอดจนไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ
อยางกวางขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทํารางยุทธศาสตรชาติตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย            
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทย         
มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ชวงเวลาดังกลาว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ แนวโนม วิสัยทัศน และเปาหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนํา 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑ เปนตนมา
ไดสงผลใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังในดานเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยไดรับการยกระดับเปนประเทศในกลุมบนของ
กลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง  ในดานสังคมท่ีมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสงผลใหประเทศไทยหลุดพน
จากการเปนประเทศยากจน  และในดานสิ่งแวดลอมท่ีประเทศไทยมีขอไดเปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ  อยางไร     
ก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาท่ีสําคัญ  อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป  ๒๕๖๐ ท่ีรอยละ 
๓.๙ ถือวาอยูในระดับต่ํากวาศักยภาพ เม่ือเทียบกับรอยละ ๖.๐ ตอปในชวงเวลาเกือบ  ๖ ทศวรรษท่ีผานมา  โดยมีสาเหตุ
หลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณเศรษฐกิจโลกท่ียังไมฟนตัวไดเต็มท่ีโครงสราง
เศรษฐกิจไทยท่ียังไมสามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมไดอยางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพ    
การผลิตในระดับต่ํา  ขาดการนําเทคโนโลยีเขามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปญหา       
เรื่องคุณภาพและสมรรถนะท่ีไมสอดคลองกับความตองการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

 
นอกจากนั้น  ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเปนปจจัยทาทายสําคัญ   

ตอการพัฒนาประเทศ  แมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ  การศึกษา บริการสาธารณสุข  โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ    



และการคุมครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึน แตยังคงมีปญหาเรื่องคุณภาพการใหบริการท่ีมี
มาตรฐานแตกตางกันระหวางพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีทําใหประเทศไทยยังคงมีปญหาความเหลื่อมล้ําในหลายมิติ  
ขณะท่ีปญหาดานความยากจนยังคงเปนประเด็นทาทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศใหประชาชนมีรายไดสูงข้ึน   
และแกปญหาความเหลื่อมล้ําอยางยั่งยืน  ขณะเดียวกันการวางกลยุทธระยะยาวในการฟนฟู  การใช  และการรักษา
ทรัพยากรอยางบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศท่ีผานมายังขาดความชัดเจน  สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติ               
และสิ่งแวดลอมของประเทศยังมีปญหาการใชอยางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว 

ท้ังนี้ ปญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    
การพัฒนาประเทศขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองตอความตองการและปญหาของประชาชน  
ขณะท่ีความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นท่ีตองเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็ง  ลดความขัดแยงทางความคิด
และอุดมการณท่ีมีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ํา  ความไมเสมอภาค  การขาดความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม       
และปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสงเสริมคนในชาติใหยึดม่ันสถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจใหเกิด
ความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรท่ีมีสดัสวนประชากรวัยแรงงานและ      
วัยเด็กท่ีลดลงและประชากรสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญท่ีจะทําใหการพัฒนาประเทศในมิติตาง  
ๆ มีความทาทายมากข้ึน  ท้ังในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผูสูงอายุ   
ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความม่ันคงทางสังคม การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนซ่ึงจะเปนประเด็นทาทายตอการขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว 

๒. ปจจัยและแนวโนมท่ีคาดวาจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ 
แมวาประเทศไทยจะมีตําแหนงท่ีตั้งท่ีสามารถเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเปน

ประตูสูเอเชีย แตการท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศ ทําใหปญหาดานเขตแดนกับประเทศเพ่ือนบาน
ยังคงเปนความทาทายดานความม่ันคงในอนาคต  นอกจากนี้  ประเทศไทยยังคงตองใหความสําคัญกับปญหาดานความ
ม่ันคงอ่ืน ๆ ท่ีมีความซับซอน  ละเอียดออน  และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ  ท่ีอาจเปนประเด็นทาทายตอการสราง
บรรยากาศความไววางใจระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางประชาชนกับประชาชน  ซ่ึงรวมถึงการสรางความสามัคคี
ของคนในชาติท่ีจะนําไปสูการแกปญหาความขัดแยงระหวางกลุมประชากรไทยท่ีมีแนวคิดและความเชื่อท่ีแตกตางกัน
อยางยั่งยืนนอกจากนี้  การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอํานาจ  ท่ีอาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปสูระบบหลายข้ัวอํานาจ หรือเกิดการยายข้ัวอํานาจทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในอนาคต  ขณะท่ีองคกรท่ีไมใชรัฐ  อาทิ องคการระหวางประเทศ  และบรรษัทขามชาติ  จะมีบทบาทมากข้ึนใน
การกําหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธและมาตรฐานสากลตางๆ  ท้ังในดานความม่ันคง  และเศรษฐกิจ  รวมท้ังการ
รวมกลุมเศรษฐกิจและการเปดเสรีในภูมิภาคท่ีนําไปสูความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจกอใหเกิดความเสี่ยงดาน
อาชญากรรมขามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมท้ังปญหายาเสพติด การคามนุษย และการลักลอบเขาเมือง 

ในทางกลับกัน  ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดดจะกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ  
อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง  การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ  หุนยนตและโดรน  เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม  และเทคโนโลยี
ทางการเงิน  ซ่ึงตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลานี้  คาดวาจะเปนปจจัยสนับสนุนหลักท่ีชวย
ทําใหเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมท่ีจะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็งข้ึน  แนวโนมสําคัญท่ีจําเปนตองมีการ
ติดตามอยางใกลชิด  อาทิการรวมกลุมทางการคาและการลงทุนท่ีจะมีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน  การแขงขันท่ีคาดวา
จะรุนแรงข้ึนในการเพ่ิมผลิตภาพและสรางความหลากหลายของสินคาและบริการท่ีตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหมๆ 

นอกจากนั้น  ประเทศไทยคาดวาจะเขาสูการเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป  ๒๕๗๔จะ
กอใหเกิดโอกาสใหมๆ ในการตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคสูงอายุท่ีจะมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  รวมท้ัง
การคาดการณวาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึนประชากรในประเทศไทยจะมีชวงอายุ
ท่ีแตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหมๆ เพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะสงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน  ดังนั้น การเตรียม



ความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพและการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชในการผลิตและการบริการของประเทศจะ
เปนความทาทายสําคัญในระยะตอไป 
   ในขณะเดียวกัน  โครงสรางประชากรท่ีเขาสูสังคมสูงวัย  อาจทําใหเกิดความตองการแรงงาน
ตางชาติเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือทดแทนจํานวนแรงงานไทยท่ีลดลง ซ่ึงปจจัยดานการเปดเสรีในภูมิภาคและความกาวหนาของการ
พัฒนาระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคจะทําใหการเคลื่อนยายแรงงานและการยายถ่ินมีความสะดวกมากข้ึน  และเปน
ปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการเคลื่อนยายประชากรเขาออกประเทศเพ่ิมมากข้ึน  โดยเฉพาะในกลุมประชากรท่ีมีศักยภาพ
ซ่ึงมีแนวโนมในการเคลื่อนยายไปเรียนหรือทํางานในท่ัวทุกมุมโลกสูงข้ึน  ท้ังนี้ การยายถ่ินสวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือ
แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน จึงอาจจะเปนไปไดท่ีประเทศไทยจะยังคงเปนประเทศผูรับของประชากรจากประเทศ
เพ่ือนบานขณะท่ีประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการยายถ่ินไปยังประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาท่ี
ดีกวา อาจทําใหการแยงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากข้ึน  ซ่ึงจะยิ่งทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความรุนแรงมากข้ึนท้ัง
ในเชิงความผันผวน  ความถ่ี และขอบเขตท่ีกวางขวางมากข้ึน  ซ่ึงจะสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน  ระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรท่ีสัมพันธตอเนื่องกับความม่ันคงดานอาหารและน้ํา  ขณะท่ี
ระบบนิเวศตางๆ มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง และมีความเปนไปไดคอนขางสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความ
ตองการของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพอยางไรก็ดี  ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตาง  ๆ ดังกลาวท่ีแตละประเทศจะตองเผชิญจะมีความแตกตางกัน  ทํา
ใหการเปนสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการจะไดรับ
ความสําคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมท้ังประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน  พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
รวมถึงการสรางสมดุลความม่ันคงดานพลังงานและอาหารมีแนวโนมท่ีจะมีความสําคัญเพ่ิมมากข้ึนกฎระเบียบและ
ขอตกลงดานสิ่งแวดลอมจะมีความเขมขนและเขมงวดข้ึน  โดยกรอบการพัฒนาตามขอตกลงระหวางประเทศตางๆ  ท่ี
สําคัญ เชน เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะไดรับการนําไปปฏิบัติอยางจริงจังมากยิ่งข้ึน 
   แนวโนมเหลานี้จะกอใหเกิดความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ท้ังในสวนของการ
จางงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมๆ ความม่ันคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอ่ืนๆ  
ท่ีซับซอนข้ึน อาชญากรรมไซเบอร รูปแบบการกอสงครามท่ีใชเทคโนโลยี 
เปนเครื่องมือ การเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน  เงินทุน ขอมูลขาวสาร  องคความรู เทคโนโลยีและสินคาและ
บริการ การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็วและคาดการณไดยากการเกิดข้ึนของโรคระบาด  และโรค
อุบัติใหมท่ีจะสงผลใหการเฝาระวังดานการสาธารณสุขในประเทศมีความสําคัญมากข้ึน  อาจนําไปสูปญหาความเหลื่อมล้ํา
ท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนได  หากไมมีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกันและรองรับผลกระทบตางๆ  ท่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึน ซ่ึงรวมถึงการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันท่ีจะเกิดข้ึน
อยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งหากการเขาถึงเทคโนโลยี  โครงสรางพ้ืนฐาน  และองคความรูสมัยใหมมีระดับความ
แตกตางกันระหวางกลุมประชากรตางๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลาวจะสงผลตอท้ังการจาง
งานและอาชีพท่ีจะมีรูปแบบและลักษณะงานท่ีเปลี่ยนไป มีความตองการแรงงานท่ีมีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากข้ึน  หลายอาชีพ
อาจหายไปจากตลาดงานในปจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนดวยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพท่ีตองการทักษะ
ระดับต่ํา กอใหเกิดความเสี่ยงตอความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีปรับตัวไมทันหรือขาดความรูและทักษะท่ี
ทันกับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตนท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาขยายความเปนเมือง  วิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไปอยาง
รวดเร็ว รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศท่ีอาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงปจจัยท้ังหมดดังกลาวจะ
สงผลใหปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําของประเทศมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน 
   จากปจจัยและแนวโนมท่ีคาดวาจะสงผลตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตางๆขางตน  
เห็นไดวาบริบทและสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมท่ีจะเปลี่ยนแปลง 
อยางรวดเร็ว  มีพลวัตสูง และมีความซับซอนหลากหลายมิติ  ซ่ึงจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศอยางมาก  ดังนั้น 
การพัฒนาประเทศจึงจําเปนตองมียุทธศาสตรการพัฒนาท่ีครอบคลุมทุกมิติและทุกดานการพัฒนาท่ีเก่ียวของ  มีความ



รวมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคสวนตางๆ  ในรูปแบบของหุนสวนการพัฒนาท่ีเปนการดําเนินงานอยางบูรณาการ  
เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเก่ียวของซ่ึงกันและกัน  โดยประเทศไทยจําเปนตองมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ         
มีความรู สมรรถนะ และทักษะท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ  สามารถรูเทาทันและปรับตัวใหสามารถดําเนินชีวิต
ไดอยางมีความสุข  มีอาชีพท่ีม่ันคง  สรางรายได  ทามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑและกติกาใหมๆ  และมาตรฐานท่ี
สูงข้ึน โดยเฉพาะในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซ่ึงจําเปนตองมีการพัฒนาระบบและปจจัยสงเสริมตาง  ๆ ท่ี
เก่ียวของไปพรอมกัน ท้ังในสวนของระบบการเรียนการสอน  และการพัฒนาทักษะฝมือท่ีสอดคลองกันกับการพัฒนาของ
คนในแตละชวงวัย  ระบบบริการสาธารณะ  โครงสรางพ้ืนฐาน  รวมท้ังการใหความสําคัญกับการสงเสริมเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับเปนเจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมกาวทันโลก  จากการตอยอดการ
พัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด  ๔.๐ สงผลใหเกิดการสรางหวงโซมูลคาทางเศรษฐกิจในท้ังภาคอุตสาหกรรม  ภาค
เกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชนจากการพัฒนา  ลดปญหาความเหลื่อมล้ํา  และนําไปสูการเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนทุกภาคสวน 
   นอกจากนี้  ประเทศไทยตองใหความสําคัญกับการสรางสมดุลความม่ันคงดานพลังงานและ
อาหาร การรักษาไวซ่ึงความหลากหลายเชิงนิเวศ  การสงเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจ  และการพัฒนาและขยายความ
เปนเมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่องท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  พรอมกับการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑท่ีเก่ียวเนื่อง
กับลักษณะการใชพ้ืนท่ีท่ีชัดเจน  ขณะท่ีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  กฎหมาย ระบบภาษีตองมีกล
ยุทธการพัฒนาท่ีสามารถอํานวยความสะดวกและสงเสริมใหประเทศมีศักยภาพการแขงขันท่ีสูงข้ึน  และสามารถใชจุดแข็ง
ในเรื่องตําแหนงท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศมากข้ึน  รวมท้ังใหความสําคัญของ
การรวมกลุมความรวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก  เพ่ือกระชับและสรางสัมพันธไมตรี  เสริมสราง
ความสัมพันธทางการทูต  ซ่ึงจะกอใหเกิดการสรางพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความม่ันคงของประเทศ  โดยจําเปนตอง
สรางความพรอมในการท่ีจะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกติกาสากลในดานตางๆ  
ขณะเดียวกันประเทศไทยจําเปนตองเรงใหมีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหารราชการท่ีดีและมี
เสถียรภาพทางการเมือง มีการสงเสริมคนในชาติใหยึดม่ันสถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจเพ่ือใหเกิดความรักความสามัคคี  
และลดความขัดแยงภายในประเทศ โดยท่ีนโยบายการพัฒนาตางๆ  จําเปนตองคํานึงถึงความสอดคลองกับโครงสรางและ
ลักษณะพฤติกรรมของประชากรท่ีอาจจะมีความแตกตางจากปจจุบันมากข้ึน 
   ดังนั้น ภายใตเง่ือนไขโครงสรางประชากร  โครงสรางเศรษฐกิจ  สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดลอม และปจจัยการพัฒนาตางๆ  ท่ีเก่ียวของ สงผลใหประเทศไทยจําเปนตองมีการวางแผนการพัฒนาท่ีรอบคอบ
และครอบคลุม อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเปนเรื่องท่ีตองใชระยะเวลาในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดการปรับตัวซ่ึง
จะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางการขับเคลื่อนการพัฒนาใหประเทศเจริญกาวหนาไปใน
อนาคตจึงจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนในระยะยาวท่ีตองบรรลุ  พรอมท้ังแนวยุทธศาสตรหลักในดานตางๆ  เพ่ือเปนกรอบ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเดนของประเทศ  และ
ปรับปรุงแกไขจุดออนและจุดดอยตาง  ๆ อยางเปนระบบ  โดยยุทธศาสตรชาติจะเปนเปาหมายใหญในการขับเคลื่อน
ประเทศ และถายทอดไปสูแผนในระดับอ่ืน  ๆ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท้ังในระดับยุทธศาสตร  ภารกิจและพ้ืนท่ี  ซ่ึงรวมถึง
พ้ืนท่ีพิเศษตางๆ  อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือใหการพัฒนาประเทศสามารถ
ดําเนินการไดอยางม่ันคง ม่ังค่ัง และ ยั่งยืน 
 

๓. วิสัยทัศนประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว  ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา  “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบตอผลประโยชน
แหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางม่ันคง  และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน  ความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร  ความสามารถในการรักษา



ผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ  และการอยูรวมกันอยางสันติประสาน
สอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 
ความม่ันคง  หมายถึง  การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ัง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิต ิท้ังมิติทางการทหาร  เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง  เชน ประเทศมีความม่ันคงในเอก
ราชและอธิปไตย  มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  สถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไก
ท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี  
สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ  ชุมชนมีความเขมแข็ง  ครอบครัวมีความอบอุน  ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต  มี
งานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีท่ี
อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง  ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับผลประโยชนจากการ
พัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน  และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการ
สหประชาชาติ  ไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง  ขณะเดียวกันตองมี
ความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือใหสามารถสรางรายไดท้ังจาก
ภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ี
เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟน
กับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค  ท้ังการคมนาคมขนสง  การผลิต การคา การลงทุน 
และการทําธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไป
ได ไดแก  ทุนมนุษย  ทุนทางปญญาทุนทางการเงิน  ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร  ทุนทางสังคม  และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ  รายได และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใช  การรักษาและการฟนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถ
ในการรองรบัและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน  ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึนและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน  คนมีความรับผิดชอบตอ
สังคม มีความเอ้ืออาทร  เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม  รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน  และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

 
โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ

พัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย
มิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม โดย
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  ประกอบดวย 

๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 



๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 
๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 

๔.๑ ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง  
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอความม่ันคง

ของชาติ 
(๔) การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึง

องคกรภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม 

๔.๒ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(๑) การเกษตรสรางมูลคา 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
(๓) สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว 
๔.๔ โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 

๔.๓ ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
(๑) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่๒๑ 

(๔) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 
(๕) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
(๖) การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
(๗) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสรางพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ

จัดการตนเอง 
 

๔.๕ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
(๑) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปน

เมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 
 
 
 



๔.๖ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ  และใหบริการอยาง

สะดวกรวดเร็ว โปรงใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยง

การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมี

สวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง  ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสํา นึกมี

ความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจําเปน 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค 

 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไดจัดทาข้ึนในชวงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมากข้ึน  โดยไดนอมนา
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” มาเปนปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๙–
๑๑ เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางม่ันคง เกิดภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) ไดจัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ  ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซ่ึงเปนแผนหลักของการ
พัฒนาประเทศ  และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมท้ังการปรับ
โครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ  นอกจากนั้น ไดใหความสําคัญกับการมี
สวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน  ท้ังในระดับกลุมอาชีพ  ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ  
อยางกวางขวางและตอเนื่อง  เพ่ือรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและ  ทิศทางการพัฒนาประเทศ  รวมท้ังรวมจัดทารายละเอียด
ยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๒ จึงเปนจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญในการเชื่อมตอกับ
ยุทธศาสตรชาติ  ๒๐ ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ  โดยในแตละยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ  
ฉบับท่ี ๑๒ ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมท้ังแผนงาน/โครงการสําคัญท่ีตองดาเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรมในชวง  
๕ ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ  เพ่ือเตรียมความพรอมคน  สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม  ขณะเดียวกัน  ยังไดกําหนดแนวคิดและกลไกการ
ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน เพ่ือกากับใหการพัฒนาเปนไปอยางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ  นาไปสูการ
พัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีสําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณและแนวโนมภายนอก  
๒.๒ สถานการณและแนวโนมภายใน  
 



๓. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค  

   ๓ .๒. เปาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมี ๖ ยุทธศาสตรตาม
กรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
๔.๒ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  

   ๔ .๓ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน   
๔.๔ ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง  และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  
๔.๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สูการปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  

 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
        แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 

๑. สภาพท่ัวไป  

๑.๑ ท่ีตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูระหวางละติจูด  ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' เหนือ 

และลองติจูด  ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยูในตําแหนงศูนยกลางของอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง  โดยมีอาณา
เขตติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดานตะวันออกและดานเหนือ  มีแมนาโขงเปนเสนก้ันพรมแดน  และ
ดานใต ติดตอราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก ก้ันพรมแดน  

๑.๒ พ้ืนท่ีและลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนท่ีรวม ๑๐๕.๕๓ ลานไร ลักษณะภูมิประเทศ
เปนท่ีราบสูง  มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก  มีลักษณะคลายกระทะ  แบงเปน ๒ เขตใหญ ไดแก บริเวณแองท่ีราบ
โคราช อยูบริเวณท่ีราบลุมแมนามูลและชี  ลักษณะเปนท่ีราบสูงสลับกับเนินเขา  และบริเวณแองสกลนคร  อยูทางตอน
เหนือของภาค ตั้งแตแนวเขาภูพานไปจนถึงแมนาโขง เทือกเขาท่ีแบงระหวางแองโคราชและแองสกลนคร  ไดแก เทือกเขา
ภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศรอนชื้นสลับกับแลง  แบงเปน ๓ ฤดู คือ ฤดูรอน ชวงเดือน
กุมภาพันธ-พฤษภาคม อากาศจะรอนและแหงแลงมาก  จังหวัดท่ีมีอุณหภูมิสูงสุด  คือ อุดรธานี ฤดูฝน ชวงเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทาใหมีฝนตกเปนบริเวณกวาง  แตมีแนวเทือกเขาดงพญา
เย็นและสันกาแพง ก้ันลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต สงผลใหพ้ืนท่ีแองโคราช  ซ่ึงเปนเขตเงาฝนจึงมีสภาพแหงแลงกวา
แองสกลนคร  จังหวัดท่ีมีฝนตกมากท่ีสุด  คือ นครพนม  ฝนตกนอยท่ีสุด  คือ นครราชสีมา  ฤดูหนาว ชวงเดือน 
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ อากาศหนาวเย็น  ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน  จังหวัดท่ีมี
อุณหภูมิต่ําสุด คือ จังหวัดเลย  



๑.๔ การใชประโยชนท่ีดิน  ในป ๒๕๕9 มีพ้ืนท่ีรวม ๑๐๕.๕๓ ลานไร จําแนกเปน
พ้ืนท่ีปาไม ๑๕.๖๖ ลานไร หรือรอยละ ๑๔.๙ พ้ืนท่ีทาการเกษตร  ๖๓.๘7 ลานไร หรือรอยละ ๖๐.๕ และพ้ืนท่ีใช
ประโยชนอ่ืนๆ 26.02 ลานไร หรือรอยละ ๒๔.7 ของพ้ืนท่ีภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเปนดินทรายไมอุมนา ทาใหขาดแคลนนา และขาดธาตุ
อาหาร ใตดินมีเกลือหิน ทาใหดินเค็ม จึงมีขอจากัดตอการใชท่ีดินเพ่ือการเกษตร  

๑.๕.๒ แหลงน้ํา มีลุมนาขนาดใหญ ๓ ลุมไดแก แมนาชี มีความยาวประมาณ  
๗๖๕ กิโลเมตร ยาวท่ีสุดในประเทศไทย มีตนนาท่ีทิวเขาเพชรบูรณ และไหลไปรวมกับแมนามูลท่ีจังหวัดอุบลราชธานี  แม
นามูล มีความยาวประมาณ  ๖๔๑ กิโลเมตร ตนนาอยูท่ีเทือกเขาสันกาแพงแลวไหลลงสูแมนาโขงท่ีจังหวัดอุบลราชธานี  
นอกจากนี้ยังมีลานาสาขายอย ไดแก ลาปาว ลานาอูน ลานาสงคราม ลาเสียว ลานาเลย ลานาพอง และลาตะคอง รวมท้ัง
แหลงนาธรรมชาติขนาดใหญ  ท่ีกระจายอยูในพ้ืนท่ี  เชน หนองหาร (สกลนคร) และ บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมี
แหลงนาบาดาล  มีปริมาณนาในเกณฑเฉลี่ย  ๕-๑๐ ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง  ท่ีความลึกของบอประมาณ  ๓๐ เมตร 
คุณภาพของนาบาดาลมีตั้งแตเค็มจัด กรอย และจืด เนื่องจากพ้ืนท่ีในแองโคราชและแองสกลนครจะรองรับดวยหินเกลือ  
หากเจาะนาบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบนาเค็ม  

๑.๕.๓ ปาไม ในป ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนท่ีปาไม  จํานวน 
๑๕.๖6 ลานไร คิดเปนรอยละ  ๑๔.9 ของพ้ืนท่ีภาค  หรือรอยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนท่ีปาไมท้ังประเทศ  ซ่ึงยังตํากวาคา
เปาหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีจะตองมีพ้ืนท่ีปา ไมรอยละ ๔๐ ของพ้ืนท่ี สวนใหญมีลักษณะเปน  ปาเบญจ
พรรณ  

๒. โครงขายคมนาคมขนสงและการบริการสาธารณูปโภค  
๒.๑ โครงขายถนน เช่ือมโยงกับโครงขายหลักของประเทศและเช่ือมโยงสูประเทศ

เพ่ือนบาน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเช่ือมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต  
๒.๑.๑ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
๒.๑.๒ เสนทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
๒.๑.๓ เสนทางใหมเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  

๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบิน  
๒.๔ ดานชายแดน  
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญท่ีอยูระหวางดําเนินการในภาค 

ไดแก รถไฟความเร็วสูง (ชวงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ชวงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู (ชวงชุมทางถนนจิระ-
ขอนแกน ชวงขอนแกน-หนองคาย ชวงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองและทางพิเศษ (ชวงบางปะอิน-
นครราชสีมา ชวงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ดานตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟา  
๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  
 
 
 



๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  

จํานวนประชากรของภาคมากท่ีสุดของประเทศ  ป ๒๕60 มีจานวน
ประชากร ๒๑.๙8 ลานคน หรือรอยละ ๓๓.2 ของประเทศ  เพ่ิมข้ึนจาก ๒๑.69 ลานคน ในป ๒๕๕5 และมีอัตราการ
เพ่ิมข้ึนของประชากรในชวงป ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยรอยละ ๐.๓1 ต่ํากวาประเทศท่ีมีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยรอยละ  ๐.54 
โดยจังหวัดนครราชสีมา  มีประชากรมากท่ีสุด  ๒.58 ลานคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี  มีประชากร 1.81 ลาน
คน และจังหวัดขอนแกน มีประชากร ๑.76 ลานคน คิดเปนรอยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ ของประชากรภาค ตามลาดับ  

๔.๒ แรงงาน  
แรงงานสวนใหญมีความรูระดับประถมศึกษา  แรงงานระดับอาชีวะมี

สัดสวนนอยมาก ในป ๒๕60 มีกาลังแรงงาน  9.63 ลานคน สวนใหญอยูในภาคเกษตร  รอยละ 50.77 ของกาลัง
แรงงาน ของภาค จานวนแรงงานท่ีมีความรูระดับประถมลดลง  จากรอยละ 57.8 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ 56.48 ในป 
๒๕60 มีความรูระดับมัธยมตน  เพ่ิมข้ึนจากรอยละ  16.02 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ ๑๗.9 ในป ๒๕60 ระดับมัธยม
ปลาย เพ่ิมข้ึนจากรอยละ  11.87 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ ๑๑.96 ในป ๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะเพ่ิมข้ึนเล็กนอย
จากรอยละ ๒.07 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ ๒.09 ในป ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา  เพ่ิมข้ึนจากรอยละ  7.05 ในป ๒๕๕5 
เปนรอยละ 9.56 ในป ๒๕60 

๔.๓ การศึกษา  

สถาบันการศึกษามีทุกระดับ  โดยระดับอุดมศึกษามี  ๕๓ แหง ครอบคลุม
เกือบทุกจังหวัด แยกเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ  ๓๖ แหง เอกชน ๑๐ แหง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ๗ แหง ในจานวนนี้
เปนสถาบันวิจัย ๑๒ แหง ซ่ึงมากท่ีสุดในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขใหบริการครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี  ในป 2560 
มีจานวนโรงพยาบาลรัฐบาล  323 แหง ไดแก โรงพยาบาลชุมชน  (รพช.) ๒๙1 แหง โรงพยาบาลท่ัวไป  (รพท.) 23 แหง 
โรงพยาบาลศูนย (รพศ.) 9 แหง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 แหง  

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และภัยพิบัติ  
๕.๑ สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

ทรัพยากรปาไมมีแนวโนมลดลง ในป ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
พ้ืนท่ีปาไม จานวน ๑๕.๖6 ลานไร คิดเปนรอยละ ๑๔.9 ของพ้ืนท่ีภาค หรือรอยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนท่ีปาไมท้ังประเทศ 
ในชวงป 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปาไมของภาคลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุก
พ้ืนท่ีปาไมเพ่ือการเกษตรท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีปาไมตอพ้ืนท่ีจังหวัดมากท่ีสุดไดแก จังหวัดมุกดาหาร 
รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณดานภัยพิบัต ิ 

การเกิดไฟปามีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ในชวงป ๒๕๕6-๒๕60 มีจานวนการเกิด
ไฟปาเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 8.8 โดยป ๒๕60 เกิดไฟไหมปา จํานวน 878 ครั้ง พ้ืนท่ีถูกไฟไหม 9,687 ไร ลดลงจาก ป 
๒๕๕6 ท่ีมีจานวน 1,574 ครั้ง และจานวนพ้ืนท่ีปาถูกไฟไหม 19,622 ไร ซ่ึงเปนปท่ีเกิดไฟไหมปามากท่ีสุด โดยใน
ระหวางป ๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหมปาเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งตอป คิดเปนพ้ืนท่ีท่ีถูกไฟไหมเฉลี่ย ๑๘,๗๔๑.๒ ไรตอป  

๖. สภาวะแวดลอม  
๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดออน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  

๗. ปญหาและประเด็นทาทาย 



๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปญหาพ้ืนฐานดานการขาดแคลนนา  ดินคุณภาพต่ํา  

ประสบอุทกภัยและ ภัยแลงซํ้าซาก คนมีปญหาท้ังในดานความยากจน  และมีปญหาภาวะทุพโภชนาการ  แตมีความพรอม  
ดานสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปสูความ “ม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน” จาเปนจะตองแกไขปญหาพ้ืนฐานควบคูไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใชความรู  เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสรางสรรคในการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคใหมีการเจริญเติบโตไดอยางเต็มศักยภาพ  
พรอมท้ังการแสวงหาโอกาสการนาความรู  ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาชวยขับเคลื่อน  โดยการใช
ประโยชนจากโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงขนาดใหญท่ีเชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ
โครงขายระบบการคมนาคมขนสงและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักของประเทศ  รวมท้ังการใชประโยชนจากการเชื่อมโยงและ
ขอตกลงกับประเทศเพ่ือนบานในกลุม อนุภูมิภาคลุมแมนาโขงท่ีกาลังมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วมาเสริมสรางกิจกรรม
การพัฒนาใหม  ๆ ใหแกภาค  เพ่ือใหมีอัตราการเติบโตท่ีสูงเพียงพอตอการลดความเหลื่อมลากับพ้ืนท่ีสวนอ่ืนๆ  ของ
ประเทศได ในระยะยาว  

๘.๑ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : พัฒนาอีสานสูมิติใหมใหเปน “ศูนยกลางเศรษฐกิจ
ของอนุภูมิภาค ลุมแมน้ําโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค  
๘.๒.๑ เพ่ือแกปญหาปจจัยพ้ืนฐานดานนาและดิน  ใหเอ้ือตอการประกอบ

อาชีพ การดารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพ่ือดูแลชวยเหลือคนจน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ  ใหมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได  

๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพ่ิมโดยใชความรู  เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม สนับสนุนใหการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไมต่ํากวาระดับประเทศ  

๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของระบบเศรษฐกิจภาคเขากับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุ
ภูมิภาคลุมแมนาโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเปนศูนยกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
    ๘.๓ เปาหมาย  
     ๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
     ๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจาย
รายไดภาคตะวันออก เฉียงเหนือลดลง 

๘.๔ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  

ตัวช้ีวัด คาฐาน 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 

อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ลานบาท  
(ป 2559)  

ขยายตัว  
ไมต่ํากวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมต่ํากวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมต่ํากวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมต่ํากวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
รอยละ 3.5ตอ
ป  

สัมประสิทธ์ิความไมเสมอ
ภาค (Gini Coefficient)
ในการกระจายรายไดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ป 2560) 

ลดลงต่ํา
กวา 
0.446 

ลดลงต่ํา
กวา 
0.446 

ลดลงต่ํา
กวา 
0.446 

ลดลงต่ํา
กวา 
0.446 

ลดลงต่ํากวา  
0.446 



 
8.5.1 ยุทธศาสตรท่ี  ๑ บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการพัฒนา

เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน  
 

8.5.2 ยุทธศาสตรท่ี ๒ แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมี
รายไดนอยเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม  

 
8.5.3 ยุทธศาสตรท่ี ๓ สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู

กับ การแกปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
8.5.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการทองเท่ียวเชิงบูรณาการ  

     8.5.5 ยุทธศาสตรท่ี 5 ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงท่ี
เช่ือมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจใหมๆ ของภาค  

8.5.6 ยุทธศาสตรท่ี  6 พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลง
กับประเทศ เพ่ือนบานในการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

 

  แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา ชัยภูม ิ
บุรีรัมย สุรินทร) ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบบัทบทวน) รอบป พ.ศ.2563 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  (สศช .) ในฐานะฝาย
เลขานุการ  คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค  (ก.บ.ภ.) ไดแจงผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค ดานวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ดานวิชาการ) ในการประชุมครั้งท่ี  1/2560 เม่ือวันท่ี 25กรกฎาคม 2561 
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ  เครืองาม ) เปนประธาน  มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ  และวิธีการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด  (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจาปของจังหวัดและกลุมจังหวัด  ประ
จาปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี  (พลเอกประยุทธจันทรโอชา ) เห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการ
จัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด  ประจาปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ตามมติท่ีประชุม  อ.ก.บ.ภ. ดานวิชาการ
ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุมจังหวัด  
ซ่ึงแบงงบประมาณเปน  2 สวนสวนท่ี 1 งบประมาณเพ่ือการพัฒนาตามศักยภาพความตองการของพ้ืนท่ี  หรือประเด็น
รวมของกลุมจังหวัดสวนท่ี  2 งบประมาณเพ่ือการพัฒนาในลักษณะ  Cluster หรือสนองนโยบายสําคัญของรัฐบาลเชิง
พ้ืนท่ี 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  1 จึงไดดําเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  1 ระหวางวันท่ี  20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตรชาติ  ระยะ 20 
ป นโยบายรัฐบาล  แผนการบริหารราชการแผนดิน  แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ทิศทางการพัฒนา
ภาคยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม  แผนแมบทจากกระทรวงท่ีเก่ียวของ  และมุงเนนการทางาน
แบบเครือขายรวมกันทุกภาคสวน  (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  และสถาบันการศึกษา ) เพ่ือรวมกันกําหนดทิศ
ทางการพัฒนากลุมจังหวัด ฯ ท้ังดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เพ่ือใหแผนพัฒนา
กลุมจังหวัดฯ  สามารถขับเคลื่อนไปไดดวยดีมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  ซ่ึงจะเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของกลุมจังหวัด  รวมท้ังเปนการแกไขปญหารวมกันของกลุมจังหวัด  ใหเหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุม
จังหวัด และนาไปสูการกระตุนใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสรางรายไดใหกลุมจังหวัด 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  1 ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 – 
2565)  ฉบับทบทวน ป พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณา
การ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  1 ในคราวประชุม  ครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2560 โดย
สรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้ 



ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategies Position) 
1) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหมระดับประเทศ 
3) เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลายท้ังการทองเท่ียวอารยะธรรมขอม เชิง

นิเวศน การกีฬาท่ีมีชื่อเสียง 
4) เปนประตูสูอีสาน และเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 

เปาหมายการพัฒนา 
ศูนยกลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเท่ียวอารยะธรรมขอม และสังคมเปนสุข 

   ประเด็นการพัฒนา  (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและ

แปรรูป 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวการทองเท่ียว และผลิตภัณฑ

ไหม 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ฉบับทบทวน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

แผนพัฒนาทองถ่ินมีความสัมพันธกับแผนพัฒนาจังหวัด  มีรายละเอียดดังนี้  
ตําแหนงทางยุทธศาสตร 
 ๑.  เปนศูนยกลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การทองเท่ียว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เปนศูนยกลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล  ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ๓.  เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 ๔.  เปนศูนยกลางในการปองกันภัยคุกคาม และเสริมสรางความม่ันคง เพ่ือปองกันสถาบันหลักของชาติ  
 ๕.  เปนท่ีตั้งของสวนราชการท่ีมีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน  
 
 
วิสัยทัศน  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  5  ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 
 
 
 
เปาประสงครวม 
 ๑.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางดานเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา  
 ๒.  เพ่ือพัฒนาสังคมใหเปนเมืองนาอยู  
 ๓.  เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษดานสิ่งแวดลอม  
 ๔.  เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม และปองกันสถาบันหลักของชาติ  
 ๕.  เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธศาสตร 
 ๑.  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ  
 ๒.  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน 

 

“โคราชเมืองนาอยู  มุงสูเมือง 3 มรดกยูเนสโก นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย” 



 ๔.  การเสริมสรางความม่ันคงทุกมิติ  เพ่ือปองกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 
 ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
   เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  
การพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพการ
แขงขันเศรษฐกิจ 

๑.  เพ่ือขยายอัตราการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

๑. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได
เฉลี่ยของครัวเรือนใน
จังหวัด (%) 
๒. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จํานวนครัวเรือนท่ี
ไดรับการสงเสริมอาชีพ
ในพ้ืนท่ี(ครัวเรือน) 

๑. สงเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายไดลดรายจาย ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
๒. สงเสริมการสรางมูลคาสินคา 
และบริการภาคการเกษตรตนทาง 
กลางทางและปลายทาง 
๓. สงเสริมการสรางมูลคาสินคา
และบริการภาคนอกการเกษตรตน
ทาง กลางทางและปลายทาง 
๔. สนับสนุนการผลิตและสราง
ผลงานวัตกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย 
ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัด 
๕. สงเสริมการนําวัตกรรมการ
เกษตร อุตสาหกรรมและอาหาร
ปลอดภัย (Food Valley) มาเพ่ิม
ศักยภาพในการผลิต 
๖. สนับสนุนการสรางรายไดจาก
การทองเท่ียงและกีฬา 
๗. สนับสนุนการสรางอาชีพใน
ครัวเรือนในชุมชนตางๆ โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. เพ่ือสราง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

๔. อัตราการวางงาน 
(%) 
๕. อัตราสวนหนี้เฉลี่ยตอ
รายไดเฉลี่ยของ
ครัวเรือน(เทา) 
๖. อัตราสวนการออม
เฉลี่ยตอรายไดเฉลี่ยของ
ครัวเรือน (%) 

๘.สรางโอกาสและพัฒนาฝมือ
ใหกับผูวางงาน 
๙. สงเสริมความเปนอยูตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑๐. สงเสริมการออมของครัวเรือน 
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 ๓. เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แขงขัน 

๗. ผลิตภาพแรงงาน 
(บาท/คน) 
 
 
๘. จํานวนผูประกอบการ
ดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน (ราย) 
 

๑๑. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของแรงงาน เพ่ือ
เพ่ิมมูลคาผลผลิตของสินคาและ
บริการ 
๑๒.สนับสนุนการพัฒนา
ผูประกอบการฐานนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship 
Development) และ
ผูประกอบการใหมทางธุรกิจ
เทคโนโลยี (Tech Startup)ของ
จังหวัด 
๑๓. สงเสริมการใหความรูดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกส 
กับหนวยงานภาครัฐภาคธุรกิจและ
เอกชน 
๑๔. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเชียวชาญของแรงงานดาน
การทองเท่ียวเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา
และบริการ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 
ยกระดับสังคม ให
เปนเมืองหนาอยู 

๑. เพ่ือลดความยากจน
และความเลื่อมล้ํา 

๑. รอยละของประชากร
ท่ีอยูใตเสนความยากจน 
(%) 
๒. สัมประสิทธิ์การ
กระจายรายได (Gini 
Coefficient) 

๑. สงเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายไดลดรายจาย 
 
๒. สงเสริมการกระจายรายไดอยาง
ท่ังถึง และไดรับสิ่งอํานวยความ
สะดวกจากโครงสรางพ้ืนฐานของ
ภาครัฐ รวมท้ังระบบปองกันภัยท่ี
เอ้ือตอการกระจายเศรษฐกิจ 

๒. เพ่ือพัฒนาโครงขาย
ความคุมครองทาง
สังคม 

๓. รอยละผูอยูในระบบ
ประกันสังคมตอ
สํานักงานแรงงาน (%) 
๔. รอยละความ
ครอบคลุมของบัตร
ประกันสุขภาพของ
ประชาชน (%) 

๓. สงเสริมการเขาถึงระบบสังคม
และประกันสังคมในแรงงาน 
 
๔. สงเสริมการจัดบริการสาธารณะ
สุขท่ีมีคุณภาพและสามารถบริการ
ไดอยางครอบคลุม 

๕. จํานวนศูนยชวยเหลือ
สัตวเรรอนในพ้ืนท่ี
จังหวัดนครราชสีมา 
(ศูนย) 

๕. สงเสริมการใหความชวยเหลือ
สัตวเรรอนในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสีมา 
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 ๓. เพ่ือสรางความ
คุมกันใหกับสังคม 

๖. ระดับความสําคัญของ
หนวยงาน ท่ีจัดกิจกรรม
สงเสริมดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม (ครั้ง) 
๗. รอยละของผูประสบปญหา
ทางสังคมท่ีขอรับบริการไดรับ
บริการทางกฎหมาย (%) 

๖. สงเสริมใหสังคมมีภูมิคุมกันทาง
สังคม 
 
 
๗. สงเสริมและประชาสัมพันธให
ประชาชนท่ีประสบปญหาทาง
สังคมขอรับบริการจากสวนราชการ
ท่ีรับผิดชอบทางภารกิจท่ีกฎหมาย
กําหนด 

๔. เพ่ือให
ประชาชน เขาถึง
โอกาสทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม 

๘. อัตราสวนแพทยตอ
ประชาชน (แพทย/คน) (ป
๒๕๕๙ แพทย ๖๒๖ คน 
ประชากร ๒,๖๒๙,๙๗๙ คน) 
๙. อัตราสวนทันตะแพทยตอ
ประชากร (ทันตะแพทย/คน) 
 
๑๐. อัตราสวนพยาบาลตอ
ประชากร (พยาบาล/คน) 
 
๑๑. ประชาชนนักศึกษาและ
บุคลากรดานดิจิทัลไดรับ
ความรูและประโยชนจาก
เทคโนโลยีดิจิทัล (คน) 
๑๒. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทยอายุ ๑๕-๕๙ ป  
๑๓. อัตราการไดรับงานทําของ
บัณฑิตท่ีจบภายใน ๑ ป (%) 
 
๑๔. อัครการวางงานของ
ประชากร (ป ๕๘) (%) 
 
 
 
๑๕. คาเฉลี่ยคะแนน O-net ม. 
๓ (คะแนน) 

๘. สงเสริมการใหมีการผลิตแพทย 
 
 
 
๙. สงเสริมใหมีการผลิตและพัฒนา
ทันตะแพทยเพ่ิมเพ่ือรองรับภาวะ
ผูสูงอายุของจังหวัด 
๑๐. สงเสริมใหมีการผลิตและ
พัฒนาบุคคลากรดานการบริการ
เพ่ิมข้ึน 
๑๑. สงเสริมการสรางทักษะดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลแกประชาชน ทุก
สาขาอาชีพ 
 
๑๒. สงเสริมใหประชากรศึกษาใน
และนอกระบบ 
๑๓. สงเสริมสถาบันการศึกษาให
เปนแหลงเรียนรูแกประชากรในทุก
พ้ืนท่ี ในทุกดาน 
๑๔. สงเสริมและแนะนําความ
ตองการแรงงานใหบัณฑิตท่ีจบใหม 
๑๕. สงเสริมใหมีตลาดนัดพบ
แรงงาน เพ่ือลดอัตราการวางงาน
ของประชาชน 
๑๖. สงเสริมการเรียนการสอนของ
ครูเพ่ือใหนักเรียน มีความรู
ความสามารถ ตามหลักสูตรท่ี
กําหนด 
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ยุทธศาสตรท่ี ๓  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมให
มีความสมบูรณ
อยางยืน 

๑. เพ่ืออนุรักษ
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนท่ีปาไมในจังหวัด 
 
 
 
๒. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 
 
 
 
 
 
 
๓. การจัดการน้ําเสีย (จํานวน
ระบบ) 
๔. พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้ําเพ่ิมข้ึน 
(ไร) 
 
 
๕. ความยาวสะสมของเข่ือน
ปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง (เมตร) 
 
๖. รอยละสัดสวนของพ้ืนท่ีระบบ
ปองกันน้ําทวมในพ้ืนท่ีชุมชน (%) 

๑. ปลูกจิตสํานึกและให
ความรูประชาชนไดตะหนัก
ถึงคุณคาและทรัพยากรปาไม 
๒. การอนุรักษและพ้ืนฟู ปา
ไม 
๓. การรณรงคใหประชาชน
และผูประกอบการสํานึก
รับผิดชอบตอสังคมเก่ียวกับ
การลดปริมาณขยะ 
๔. การจัดหาและเพ่ิม
ความสามารถ ในการกําจัด
ขยะ 
๕. สงเสริมให อปท. มีระบบ
จัดการน้ําเสีย 
๖. สงเสริมใหมีการบริหาร
จัดการน้ําท้ังในเขต
ชลประทานและนอกเขน
ชลประทาน 
๗. เพ่ิมสิ่งกอสรางเพ่ือลดการ
พังทลายของตลิ่งตามแมน้ํา
ลําคลองสายหลักของจังหวัด 
๘. พัฒนาระบบปองกันน้ํา
ทวมในพ้ืนท่ีชุมชนเมือง 

๒. เพ่ือใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

๗. สัดสวนปริมาณการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะตอ
ประชากร (ลิตร/คน) 
 
๘. สัดสวนปริมาณการใชไฟฟา
ภาคครัวเรือนตอประชากร (ลาน
กิโลวัตต/คน/ป) 
๙. สัดสวนปริมาณการใชไฟฟาใน
ภาคท่ีไมใชครัวเรือนตอ GPP 
(กิโลวัตต-ชั่วโมง/ลานบาท) 
๑๐. สัดสวนปริมาณการใชนํามัน
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ตอ 
GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/
ลานบาท) 

๙. รณรงคใหประชาชนลด
การใชยายพาหนะสวนตัว 
โดยเปลี่ยนมาใชรถสาธารณ
แทน 
๑๐. รณรงคใหประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟา 
 
๑๑. รณรงคใหประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟา 
 
๑๒. รณรงคให
ผูประกอบการลดชั่วโมงการ
ผลิตลงในบางชวงเวลา 
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ยุทธศาสตรท่ี ๔ 
การเสริมสราง
ความม่ันคงทุกมิติ
เพ่ือปกปองสถาบัน
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

๑. เสริมสรางความ
ม่ันคงเพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาติ 

๑. จํานวนตําบลท่ีเขารวม
กิจกรรมเสริมสรางความรูความ
เขาใจถึงความสําคัญของ
สถาบันหลัดของชาติ (ตําบล) 

๑. สรางความรูความเขาใจถึง
ความสําคัญของสถาบันหลัก
ของชาติใหประชนไดรับรู
รับทราบ 
๒. สงเริม พัฒนาอาชีพตาม
แนวทางโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
๓. สงเสริมการเรียนรูหลักการ
ทรงงานและแนวทาง
พระราชดําริ 

๒. เปนศูนยบริหาร
จัดการเครือขาย
ปองกัน และแกไข
ปญหาดานความ
ม่ันคงทุกมิติ 
 

๒. จํานวนตําบลท่ีเขารวม
โครงการ/กิจกรรมเครือขาย
การปองกันและแกไขปญหาทุก
มิติ (ตําบล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จํานวนตําบลท่ีเขารวม
โครงการ/กิจกรรมเครือขาย
การปองกันและแกไขปญหาทุก
มิติ (ตําบล) (ตอ) 
 

๔. การปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด 
๕. การปองกันและแกไขปญหา
แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย
และการคามนุษย 
๖. การปองกันและแกไขปญหา
การบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
๗. การปองกันและแกไขปญหา
ภัยกอการรายและอาชญากรรม
ขามชาติ 
๘. การปองกันลการแกไข
ปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม 
๙. การปองกันและการ
แกปญหาภัยพิบัติ 
๑๐. การปองกันและรักษา
ความสงบเรียบรอยภายใน
จังหวัด 
๑๑. สงเสริมและสรางเครือขาย 

๓. เสริมสรางความ
ปรองดองและความ
สมานฉันทในชาติ 

๔. สรางการรับรูท่ีถูกตอง 
(ตําบล) 
 
 
 
๕. สรางการมีสวนรวม (ตําบล) 

๑๒. สงเสริมการปองกันและ
แกไขปญหาสาธารณภัย 
สงเสริมการสรางความปองดอง
สมานฉันท ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 
๑๓. สงเสริมการมีสวนรวมของ
ทุกสวนภาค 
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ยุทธศาสตรท่ี ๕ 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

๑. รอยละของสถานพยาบาลท่ี
ไดรับการรับรองคุณภาพ HA 
(%) 
๒. รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง
น้ําประปา (%) 
๓. รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง
ไฟฟา (%) 
๔. รอยละของประชากรท่ี
เขาถึงอินเตอรเน็ต (%) 
๕. จํานวนครั้งท่ีใหบริการ
ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
เชิงรุก (ครั้ง) 
๖. รอยละความสําเร็จของการ
เบิกจายงบประมาณ (%) 
๗. รอยละของภาษีทองถ่ินท่ี
จัดเก็บรายได ไมรวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%) 

๑. เพ่ิมขีดความสามารถ
การใหบริการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เพ่ิมขีดความการจัดเก็บ
รายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาองคกร 

๘. รอยละความพึงพอใจของ
ประชาชนตอประสิทธิภาพการ
พัฒนาองคกร (%) 

๓. การพัฒนาบุคลากร 
๔. การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
๕. การปรับปรุงวัฒนธรรม
องคกร 
๖. การสรางความโปรงใส
ในองคกร 

รวม 
๕ ยุทธศาสตร 

รวม 
๑๕ เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

รวม ๔๖ ตัวช้ีวัด รวม ๖๑ กลยุทธ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุป 

วิสัยทัศน  เปาประสงครวม  ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ  
 
 
 
 
 
 

เปาประสงค
รวม 

๑) เพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพดาน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

๒) เพ่ือพัฒนา
สังคมใหเปนเมือง
นาอยู 

๓) เพ่ือเพ่ิมพูนความ
อุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพิษดาน
สิ่งแวดลอม 

๔) เพ่ือเสริมสราง
ความม่ันคงในการ
ปองกันและแกไข
ปญหาภัยคุกคาม
และปกปองสถาบัน
หลักของชาติ 

๕) เพ่ือให
หนวยงานภาครัฐมี
สมรรถนะสูงอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

๑) การพัฒนา
และเพ่ิม
ศักยภาพการ
แขงขัน
เศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับสังคม
ใหเปนเมืองนาอยู 

๓) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหมี
ความสมบูรณอยาง
ยั่งยืน 

๔) การเสริมสราง
การม่ันคงทุกมิติ 
เพ่ือปกปองสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

๕) การพัฒนา
ระบบการบริหาร
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 
เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 
 

๓ เปาประสงค ๔ เปาประสงค ๓ เปาประสงค ๓ เปาประสงค ๒ เปาประสงค 

 
ตัวช้ีวัด 
 

๘ ตัวชี้วัด ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ๕ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด 

 
กลยุทธ 
 

๑๔ กลยุทธ ๑๖ กลยุทธ ๑๒ กลยุทธ ๑๓ กลยุทธ ๖ กลยุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑.๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุงเนนพัฒนาดานเศรษฐกิจ เมืองนาอยู รักษาสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ปกปองสถาบัน  พัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ  สานตอแนวทางพระราชดําริ  ดานการศึกษา  
การเกษตร พัฒนาสังคม  ดานการพัฒนาสาธารณสุข  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการพัฒนาการทองเท่ียว  
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี   ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   โดยปจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสานตอแนวทางพระราชดําริ 
๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ํา ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

เม่ือป ๒๕๓๘ เพ่ือแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ 
๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา  สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร  เพ่ือ

การอุปโภคและบริโภค  รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 
๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
๒.๑)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียน  ใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะและ

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบ

การศึกษา เปนเครื่องมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
๒.๔) สงเสริมใหประชาชนไดเตรียมความพรอม และตระหนักถึงความสําคัญของการเขาสูประ

นะชาคมอาเซียนในทุกดาน  
๒.๕)  สงเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตรกร 
๓.๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชท่ีดีมีคุณภาพ  สงเสริมใหเกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุพืชใหมๆ ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน โดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน 

๓.๒)  ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ  มี
มาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๓.๓)  สงเสริมและพัฒนาเครือขายผูนําดานการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตร และเพ่ิมชองทางตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจําหนวย

และเพ่ือการอนุรักษ  
๔)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

๔.๑)  สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหเขมแข็ง 
๔.๒)  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
๔.๓)  สงเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  

ผูดอยโอกาส  ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๔.๔)  สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน   
๔.๕)  ปองกันและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ 



๔.๖)  ดําเนินการโครงการ เพ่ือใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และความ
ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

๔.๗)  สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูท่ีเปนแบบอยางท่ีดี และสรางคุณประโยชนตอสังคม  
สรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดนครราชสีมา  

๕)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) 
๕.๒)  สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ใหมีคุณภาพและ

มาตรฐาน โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของ 
๕.๓)  สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการ

เรียนรูการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนและ
การเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย 

๖)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๖.๑)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับความ

จําเปนและความตองการของประชาชน 
๖.๒)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 
๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  รวมมือกับสวนราชการ  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ  

เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผูปฏิบัติงานท่ีมีความชํานาญในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๖.๔)  ประสานในการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภค และ

สงเสริมใหประชาชนเขาใจในการใชและรักษาสาธารณูปโภคอยางคุมคา 
๖.๕)  ดําเนินการปรับปรุงระบบขนสงในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแกไขปญหาจราจร  ความ

ปลอดภัยและความเปนระเบียบในการใหบริการแกประชาชน 
๗)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

๗.๑)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ทองถ่ินโคราช โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 

๗.๒)  พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวเดิม สรางแหลงทองเท่ียวใหม  รวมท้ังกิจกรรมดานการ
ทองเท่ียว  และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  กระตุนเศรษฐกิจ  และสรางรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัด
นครราชสีมาเพ่ิมข้ึน 

๗.๓)  สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว  และสราง
เครือขาย  เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ  โดยการจับคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคาและขยายตลาดสินคาท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศ 

๗.๔)  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ  รวมถึง
การสรางความเปนเลิศทางดานกีฬา 

๘)  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
๘.๑)  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน ใหรองรับการปฏิบัติภารกิจหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย

กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ  
๘.๒)  นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู เพ่ือ

ยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและรวมมือกับประชาคม
อาเซียน 

๘.๔)  บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน สรางประโยชนสูงสุด แกประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา  



๘.๕)  เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและความตองการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๖)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๙)  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

๙.๑)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ 
๙.๒)  สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและองคกรท่ี

เก่ียวของในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย 
๙.๓)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานท่ีสําคัญ  โดย

สรางความอบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
๙.๔)  สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝาย

พลเรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
๑๐)  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๑๐.๑)  พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและปาไมใหมี
ความอุดมสมบูรณ 

๑๐.๒) รณรงคสรางจิตสํานึกเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของ
ชุมชนทองถ่ินทุกระดับ   

๑๐.๓)  จัดทําระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 ๑.๕  ไทยแลนด ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ตองมีความสัมพันธกับไทยแลนด ๔.๐  โดยใหความสําคัญกับการพัฒนา
ดานเทคโนโลยีกลุมอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ   กลุมสาธารณสุข  สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย  กลุม
เครื่องมือ  อุปกรณอัจฉริยะ  หุนยนต  และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม   กลุมดิจิตอล  เทคโนโลยี
อินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค  
วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด ๔.๐ มีดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเทศไทย  ๔.๐ ถือเปนการพัฒนา  เครื่องยนตเพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม  (New Engines 
of Growth) ดวยการเปลี่ยนแปลง  ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ  ของประเทศท่ีมีอยู  ๒ ดาน คือ ความหลากหลายเชิง
ชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ใหเปนความไดเปรียบในเชิงแขงขัน โดยการเติมเต็มดวยวิทยาการ  ความคิด
สรางสรรค  นวัตกรรม  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนา  แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเปน  ๕ 
กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบดวย 

๑. กลุมอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร  
(Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เปนตน 

๒. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ เทคโนโลยี
สุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย (Medtech) สปา (Spa) เปนตน 

๓. กลุมเครื่องมือ  อุปกรณอัจฉริยะ  หุนยนต  และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม  (Smart 
Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุนยนต (Robotech) เปนตน 

๔. กลุมดิจิตอล  เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเช่ือมตอและบังคับอุปกรณตางๆ  ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยี
สมองกลฝงตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยีการเงิน  (Fintech) 
อุปกรณเชื่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน  (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา  (Edtech) อี-มารเก็ตเพลส  (E-Market place) อี-
คอมเมิรซ (E-Commerce) เปนตน 

๕. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค   วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง  (Creative, Culture & High Value 
Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ  (Designtech) ธุรกิจไลฟสไตล  (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการทองเท่ียว  
(Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน 

เทศบาลตําบล โคกกรวด   ไดกําหนดวิสัยทัศน  (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณในอุดมคติ   ซ่ึงเปน
จุดมุงหมายความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา  ซ่ึงจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของทองถ่ินใน
อนาคตอยางรอบดาน   ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน   คาดหวังท่ีจะให
เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
 

 

 2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวด 
เพ่ือเปนการพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวดรีบรรลุวัตถุประสงค  พันธกิจและวิสัยทัศนท่ีไดรวมกันวางไว จึงได

กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาไว 10 ยุทธศาสตรดังนี้ 
1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ 
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 2.3 เปาประสงค 
1. ประชาชนมีแหลงน้ําสําหรับการอุปโภคและทําการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
2. ประชาชนสามารถเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานและเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
3. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพดานการเกษตร 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
5. ประชาชนเขาถึงบริการทางสาธารณสุขมีสุขภาพแข็งแรง 
6. ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคมท่ีมาตรฐานปลอดภัยใชงานไดดี 
7. ประชาชนไดรวมกิจกรรมสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของทองถ่ินอยางเหมาะสม 
8. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีธรรมาภิบาลดีข้ึน 
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
10. สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูและอนุรักษ 

 2.4 ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนครั้งท่ีมีการฝกอบรมใหความรูดานการเกษตร 
2. จํานวนเกษตรกรท่ีมีไดรับการชวยเหลือ 
3. จํานวนเสนทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
4. จํานวนเสนทางระบายน้ําท่ีมีมาตรฐาน การระบายน้ําสะดวกไมทวมขัง 
5. จํานวนการใชน้ําประปาท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
6. สามารถระบายน้ําไดดี (จากการขุดลอก) 

โคกกรวดเมืองนาอยู เศรษฐกิจคูชุมชน ประชาชนมีสวนรวม 
ศูนยรวมวัฒนธรรมประเพณี มีธรรมชาติย่ังยืน 

 



7. จํานวนเด็ก เยาวชนมีความรูเพ่ิมมากข้ึน 
8. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมดานการกีฬาสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรคเพ่ิมข้ึน 
9. จํานวนผูเสียชีวิตจากโรคติดตอลดลง 
10. จํานวนประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงเพ่ิมข้ึน 
11. ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดลดลง 
12. ประชาชนเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมและประเพณีเพ่ิมข้ึน 
13. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทุกป 
14. ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
15. ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีไดรับความชวยเหลือเม่ือประสบภัย 
16. จํานวนของประชาชนท่ีเขามามีสวนรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหาของทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 
17. มีการทํากิจกรรมการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประจําทุกป 
18. ปริมาณขยะตกคางลดลง 
19. ไมมีการรองเรียนปญหาในเรื่องสิ่งแวดลอม 
20. จํานวนผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ท่ีไมไดรับการดูแลลดลง 
21. จํานวนท่ีมีการสงเสริมการฝกอบรมดานอาชีพ 
22. จํานวนผูวางงานลดลง 
23. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 2.5 คาเปาหมาย 
1. ประชาชนมีแหลงสําหรับอุปโภคและทําการเกษตรเพียงพอและท่ัวถึง 
2. เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
3. เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและสรางความเขมแข็งองคกรภาคเกษตร 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีชุมชนเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองไดและปลอดยาเสพติด 
5. ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา 
6. ประชาชนเดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการเพียงพอและท่ัวถึง 
7. ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการอนุรักษใหคงอยู 
8. ระบบบริหารงานและการบริการมีประสิทธิภาพ 
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสังคมสงบสุข 
10. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมใหเกิดมลพิษและมีความสมดุลอยางยั่งยืน 
11. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

 2.6  กลยุทธ 
1. พัฒนาขุดลอกคูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา 
2. สงเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชนใหไดรับโอกาสทางการศึกษาไดอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
3. เสริมสรางองคความรูและเทคโนโลยีตางๆท่ีเหมาะสมทางการเกษตร 
4. สงเสริมดานการสงเคราะหและสวัสดิการชุมชน 
5. เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งสามารถท่ีพ่ึงตนเองไดและเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในชุมชน 
6. สงเสริมการใหบริการดานสาธารณสุขมูลฐาน เสริมสรางสุขภาพอนามัยและปองกันโรคติดตอ 
7. กอสรางปรับปรุงเสนทางคมนาคมอยางท่ัวถึง 
8. พัฒนาระบบประปาใหมีคุณภาพและเพียงพอตอการอุปโภค-บริโภค 
9. ขยายเขตไฟฟาใหท่ัวถึง 
10. สนับสนุนการวางผังเมือง 
11. สงเสริมการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 



12. สงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
13. พัฒนาระบบการบริการใหมีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
14. สงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
15. สงเสริมการปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและสนับสนุนการรักษาความสงบรักษาเรียบรอยและความ

ม่ันคง 
16. สงเสริมการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
17. รณรงคสรางจิตสํานึกการปองกันและแกไขปญหามลพิษและสิ่งแวดลอม 
18. พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและระบบบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพ 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จุดมุงหมายสําคัญของการพัฒนาเทศบาลตําบล โคกกรวด  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ

อยางตอเนื่อง โปรงใส เปนธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได โดยแบงตามพันธกิจ ดังนี้ 
1. สงเสริมการฝกและการประกอบอาชีพ และภาคเกษตรใหเขมแข็งเพ่ือบรรเทาปญหาความยากจน 
2. จัดใหมีเสนทางคมนาคม ทางระบายน้ํา ระบบสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐาน 
3. สงเสริมการฝกและการประกอบอาชีพ และภาคเกษตรใหเขมแข็งเพ่ือบรรเทาปญหาความยากจน 
4. สงเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง 
5. บํารุงรักษาจํารีตประเพณีทองถ่ิน และพัฒนาการทองเท่ียว 
6. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
7. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 
8. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและของเสีย 
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการใหมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมือง

ท่ีดี 

 ๒.๘  ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตรในภาพรวม 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตําบลโคกกรวด มีความสอดคลอง
กับ  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด  ยุทธศาสตรจังหวัด   ยุทธศาสตรการพัฒนากลุม
จังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  และ  ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล 

เปาประสงค 

ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร 



3.การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชน  
1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

- มีเสนทางคมนาคมในพ้ืนท่ีเทศบาลท่ีเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอยละ 75 เปาหมาย คือตองการใหได
มากกวานี้หรือรอยละ 100 โดยผูบริหารมีนโยบายท่ีจะดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปญหาคือ 
เทศบาลยังขาดงบประมาณในการดําเนินการ การแกปญหาคือ ประสานขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ และ
เทศบาลฯ ก็ไดตั้งงบประมาณดําเนินการดวยบางสวน 

-  การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน 100 เปอรเซ็นต ปญหาคือ ไฟฟาสองสวางทาง
หรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด เนื่องจากคาเปอรเซ็นตการใชไฟฟาเกิดจํานวนท่ี
กําหนด ทําใหเทศบาลฯตองมีภาระคาใชจายในเรื่องของคาไฟฟาเพ่ิมข้ึน การแกปญหาคือ ประสานขอความรวมมือกับ
การไฟฟาสวนภูมิภาคเพ่ือขอยกเวนคาใชจายดานไฟฟาในสวนนี้ 

-  การประปา เทศบาลมีกิจการประปาเปนของเทศบาลเอง สามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 
คิดเปน 100 เปอรเซ็นต และมีน้ําใชตลอดท้ังป ปญหาคือ มีขอรองเรียนเรื่องน้ําประปาขุนบอยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเปน
ทอประปาเกาเกิดการตกตะกอนของน้ํา และไมมีแหลงน้ําดิบในการผลิตประปาตองขอใชจากพ้ืนท่ีอ่ืนทําใหมีคาใชจาย
มาก ปจจุบันเทศบาลยังไมประสบปญหาการขาดแคลนน้ําสามารถท่ีจะจัดหาน้ําดิบสําหรับผลิตประปาใหชุมชนได การ
แกปญหาคือ การลงพ้ืนท่ีดําเนินการแกไขตามจุดท่ีเกิดปญหาในทันทีการพิจารณาโครงการตางๆ ท่ีไมสามารถดําเนินการ
ไดนั้น เชน โครงการกอสรางโรงสูบจายสารเคมีและเก็บสารเคมีการประปา ฯลฯ เทศบาลก็ไดนําบรรจุในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป เพ่ือท่ีจะพิจารณาดําเนินการในปตอไป เม่ือมีงบประมาณและความจําเปนก็สามารถดําเนินโครงการไดตอเนื่อง 
เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชนตอไป 

2) ดานเศรษฐกิจ 
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป รอยละ  3 5.50  คนอายุ 

15 – 60 ป  มีอาชีพและรายได  2,246  คน  ผูสูงอายุ  60  ปข้ึนไป  มีอาชีพและมีรายได   จํานวน 602 คน   การ
ขยายตัวของประชากรเพ่ิมข้ึนมาก เริ่มเกิดเปนชุมชนแออัดและสงผลกระทบกับสภาวะแวดลอม  เชน ปริมาณการปลอย
น้ําเสียจากครัวเรือนลงสูรางระบายน้ํามีมากข้ึน  เกิดปญหาการรองเรียนมายังเทศบาล  การแกปญหาคือ  เทศบาลก็ไดลง
พ้ืนท่ีแกไขปญหาในทุกครั้ง รวมท้ังไดจัดโครงการทําความสะอาดทอและรางระบายน้ําในชุมชน โดยการจางแรงงานใน
ชุมชน ผลทีไดปญหาการระบายน้ําลดลง  ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมมากข้ึน  และทําใหประชากรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
อีกท้ังเทศบาล   ไดแกไขปญหาโดยจัดโครงการสงเสริมอาชีพ   เพ่ือใหชุมชนมีรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม   อุดหนุนกลุมอาชีพในชุมชน  แตการพัฒนาดานนี้ยังไมบรรลุวัตถุประสงคเทาท่ีควร   เนื่องจากกลุมอาชีพ
ตางๆ ยังขาดความรูดานการบริหารจัดการและความรูดานการตลาด 

3) ดานท่ีอยูอาศัยและการอุปโภคบริโภค 
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรในพ้ืนท่ีมีท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคง  มีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภค

เพียงพอตลอดป  และมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  ปญหาคือ มีบางครัวเรือน ท่ียังตองการความชวยเหลือในการซอมแซมท่ีอยูอาศัย การแกปญหาคือ   เทศบาล
ไดมีโครงการซอมแซมบานคนจน  แตงบประมาณมีจํากัดถามีงบประมาณท่ีมากกวานี้เทศบาลก็จะดําเนินการใหได
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน และเทศบาลไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซอมแซมท่ีอยูอาศัยจากหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือใหความชวยเหลือ    

 
 
 
 
 



4) ดานสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพใหกับประชาชน

กลุมเสี่ยงโรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส  โรคไขเลือดออก        
มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคือประชาชนบางรายไมยอมไปคัด
กรองหรือตรวจสุขภาพประจําป  การแกไขปญหา  เทศบาลและหนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ไดจัดกิจกรรม
รวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซ่ึงก็ไดผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี  แต
ตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารท่ีถูก
สุขลักษณะ  การใชยาเพ่ือบําบัดอาการเจ็บปวยท่ีไมเหมาะสม  การออกกําลังกายยังไมสมํ่าเสมอ  และประชากร
สวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ  ปญหาเหลานี้เทศบาลพยายามอยางยิ่งท่ีจะแกไข  โดยรวมมือกับโรงพยาบาล  
สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา   

5) ดานการศึกษา 
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรอายุ  15 – 60  ปเต็ม รอยละ  100  อาน  เขียนภาษาไทย

และคิดเลขอยางงายได  เด็กอายุ  6–4  ป  รอยละ  100  ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9  ป  ไดเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 4  หรือเทียบเทา   ดานการศึกษาอยูในเกณฑท่ีดี   ปญหาคือ   ยังไมสามารถท่ีจะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได           
การแกปญหา ของเทศบาล  ไดจัดกิจกรรมใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหาร
กลางวัน ใหกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี และรวมกันจัดกิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน     

6) ดานคานิยมของคนในพ้ืนท่ี 
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา (พุทธ)  และประชากรบางรายท่ีไปรวมทํา

กิจกรรมของศาสนาคริสตดวย  ประชากรในเขตเทศบาลใหความรวมมือกันทํากิจกรรมสาธารณะตางๆ  ผูสูงอายุ  ผูพิการ
ไดรับการดูแล  ปญหาคือ  ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมท้ังท่ีเปนครั้งคราวบางครัวเรือนขาดความ
อบอุน  การแกปญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมตางๆ ในชุมชน  พยายามท่ีจะใหทุกสวนทุกฝายทุกคนมีสวนรวมและ
รณรงคใหเห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ใหชุมชนเห็นความสําคัญของครอบครัว  เชน   การแขงขันกีฬาชุมชน  แอโรบิค
แดนส  งานประเพณี  เปนตน 

7) ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี   มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน ปญหาคือทุกชุมชนในเขตเทศบาลยังตองการใหมีการปองกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม   วิธีการแกปญหา
ของเทศบาลท่ีสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีและงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  คือการติดตั้งกลองวงจรปดในจุด
ท่ีเปนท่ีสาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรวมทางแยก รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจจุดบริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุด
หลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ี พบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุน
โดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือ
การแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ ใหทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย  และโทษท่ีไดรับจาก
การเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา  การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิด
ความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาท่ีปจจุบันไมสามารถท่ีจะแกไขได  ท้ังท่ีมีการรวมมือกันหลายฝาย     
เปนเรื่องท่ีทางเทศบาลจะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได    

8) ดานยาเสพติด 
ปญหายาเสพติด ในชุมชนของเทศบาล  จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธรโพธิ์กลางไดแจงใหกับเทศบาลทราบ

นั้นพบวาในเขตเทศบาลมีผูท่ีติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวา
ไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานของเทศบาลท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาของ
เทศบาลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การ
ฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ เทศบาลก็ไดให
ความรวมมือมาโดยตลอด   

 



9) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ในพ้ืนท่ีของเทศบาลสวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับท่ีอยูอาศัย  รานคา  สถานประกอบการ  พ้ืนท่ีเพาะปลูก 

ตามลําดับ และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ก็ไดแก  ดิน  น้ํา  ตนไม  อากาศ
ท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพ้ืนท่ีบางสวนเปนดินเค็ม  น้ําใตดินก็เค็ม  หรือไมก็เปน น้ํากรอย  ไมสามารถท่ีจะนํา
น้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค-บริโภคไดได ตองอาศัยน้ําดิบจากแหลงอ่ืน  และน้ําฝน  น้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน 
มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ําสําหรับการเกษตรไดเพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนท่ี
สวนมากเปนของประชาชน  เอกชน  ปญหาดานขยะ  เม่ือชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแกไขปญหา เทศบาลไดจัดทํา
โครงการเพ่ือแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตามความตองการของประชาชน   เชน โครงการจัดหาถังขยะรองรับ
ขยะใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี  โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพ้ืนท่ีของตนเองและท่ีสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศนของเมืองใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู เปนท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน  ฯลฯ   

10) ดานการเมือง-การบริหาร 
 เทศบาลไดจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล  มีท้ังหมด  18  ชุมชน  แตละชุมชนมีกรรมการซ่ึงเปนตัวแทนของชุมชน   
7  คน  ประชาชนมีสวนรวมในการจัดซ้ือจัดจางของเทศบาล  ประชาชนใหความรวมมือดานการเลือกตั้งเปนอยางดี   
ปญหาคือการแขงขันทางการเมืองคอนขางสูง มีจุดท่ีนาสังเกตคือ มีการยายเขายายออกชวงท่ีจะมีการเลือกตั้ง ไมวาจะ
เปนการเลือกผูใหญบาน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  การแกไขปญหา ของเทศบาลคือ  ขอความรวมมือ  ผูนํา  
เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและใหรายงานอําเภอทราบ  การรณรงค  ประชาสัมพันธ  
ใหขอมูลท่ีถูกตอง  เก่ียวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งท่ีกระทําไดและทําไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนเทศบาลก็ไดพยายามแกไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมทองถ่ินทุกชุมชนในเขตเทศบาล   ในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล  จากผลการประชุมทุกครั้งท่ีเทศบาลจัดข้ึน  มีประชาชนสนใจเขารวมประชุมรวมท้ังแสดงความ
คิดเห็นท่ีหลากหลาย  สงผลใหเทศบาลดําเนินงานตามความตองการของประชาชน  และประชาชนไดรับประโยชน  และมี
สวนรวมในการพัฒนาเทศบาล  นอกจากนี้  เทศบาลไดจัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน   ของคณะผูบริหาร   สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล   อสม. และกรรมการชุมชน   โครงการอ่ืนๆ สําหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือนํา
ความรูและประสบการณท่ีไดรับมาพัฒนาเทศบาลใหเจริญเทาเทียมกับเทศบาลอ่ืนๆ  และเทศบาลมีโครงการจัดซ้ือ
เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ   โครงการบางโครงการตองระงับไวเนื่องจากขอจํากัด
ดานงบประมาณ   มีอัตรากําลังพนักงานเทศบาลจํากัด  ไมเพียงพอตอการตอบสนองความตองการของประชาชนในดาน
บริการ 

ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต 
คณะกรรมการพัฒนา ทองถ่ิน ไดพิจารณารวมกันวิเคราะห จุดแข็ง จุดออนโอกาสหรือ SWOT เปนเครื่องมือใน

การประเมินสถานการณ ซ่ึงชวยใหผูบริหารกําหนดจุดแข็ง และจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดลอมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบท่ีมีศักยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอการทํางานขององคกรและขอจํากัดในการ
พัฒนา สรุปไดดังนี้ 

จุดแข็ง (S : Strength) 
 -  ประชาชนมีคุณภาพ  และมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถ่ินท้ังในดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
    และคุณภาพชีวิต 
    -  ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานครบถวนสมบูรณ 
 -  มีเสนทางสัญจรเปนไปดวยความสะดวกอยูหางตัวเมืองไมมาก 
 -  มีโรงเรียนประถมศึกษา 1 แหง สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนไดอยางเพียงพอ  
 -  ผูนําชุมชนสมานสามัคคีไมมีปญหาในดานการรวมกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา 
 -  มีเทศบาลตําบลโคกกรวดมีศักยภาพเพียงพอท่ีรองรับการบริการสาธารณะและแกไขปญหาความเดือดรอน
    ของประชาชน 
 -  มีการประสานรวมระหวางเทศบาลโคกกรวดกับสวนราชการในพ้ืนท่ี 
 -  สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุน 



จุดออน (W : Weakness)          
      -  เปนชุมชนดั้งเดิมมีบานเรือนของประชาชนปลูกสรางอยูหนาแนนและบางสวนเปน   บานไมแออัด 
 -  ขาดระบบการจัดการดานผังเมือง  การกําหนดเขตในการกอสรางอาคาร 
  -  เปนสังคมชุมชนก่ึงเมือง  ไมสามารถรวมกลุมกันเพ่ือดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชน  
      ในรูปของกลุมอาชีพอยางเขมแข็ง   
 -  บางสวนเปนชุมชนบานจัดสรร  ขาดการใหความรวมกิจกรรมชุมชน  
 -  เด็กและเยาวชนบางสวนมีพฤติกรรมไมศึกษาตอระดับท่ีสูงข้ึน 
 -  มีชุมชนท่ียายโอนมาจากชุมชนเมืองหลายชุมชนเปนเหตุแหงการอาจกอใหเกิดปญหา  
    ดานคุณภาพชีวิตประชาชน 
 -  ผูปกครองขาดความม่ันใจสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจึงนําลูกหลานไปศึกษาสถาบันการศึกษาในเมือง                       

โอกาส (O : Opportunity)          
        -  จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีแผนงานโครงการตาม
    แนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
        -  มีเสนทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสูภาคอีสานหลายจังหวัด 
 -  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ  
 -  มีบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญตั้งอยู  ทําใหธุรกิจหอพักและบานเชาขยายตัวอยางรวดเร็ว 
 -  เทศบาลตําบลโคกกรวด  สามารถพัฒนาการจัดเก็บรายไดเพ่ิมข้ึนไดเกินกวาประมาณการปละประมาณ 
    รอยละ  20  

ภาวะคุกคาม (T : Treat)  
 -  มีความแตกตางทางฐานะและสังคมระหวางชุมชนเดิมกับชุมชนบานจัดสรร 
 -  ประชาชนมาจากหลายชุมชนมีพ้ืนฐานความรูและพ้ืนฐานทางสังคมแตกตางกัน       
 -  การถายโอนภารกิจตาง ๆ ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน  ทําใหการปฏิบัติงาน  เกิดความลาชา   
    ไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 
 -  การพัฒนาบางสวนตองเปนไปตามกฎหมาย  จึงไมสามารถดําเนินการแกปญหา ได 
    ตองอาศัยความเสียสละของชุมชนเทานั้น  ซ่ึงบางครั้งก็ทําไดยากมาก 
 -  กฎหมายและระเบียบตาง ๆ  ในการปฏิบัติงานทําใหขาดความคลองตัวในการบริหารงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
      ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลนั้น  ไดทําการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ี
เก่ียวของ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ  

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

1.การสานตอแนวทาง
พระราชดําร ิ

๑) ขาดแคลนแหลงนํ้าใน
การเกษตรและนํ้าประปา
สําหรับอุปโภค-บริโภคยังไม
พอเพียงและยังไมได
มาตรฐาน 

- แหลงนํ้าและนํ้าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหลงนํ้า
และมีนํ้าประปาใช
อยางพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากข้ึน 

2.ดานการพัฒนา
การศึกษา 

๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไมพอเพียง เด็ก
นักเรียนไมไดรับการศึกษาตอ
ในระดับท่ีสูงกวาข้ันพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนท่ีพอเพียง  เด็ก
นักเรียนไดรับ
การศึกษาท่ีสูงข้ึน     
มีงบประมาณใน
การศึกษาเลาเรียน 

3.ดานการพัฒนาการ
เกษตร 

2) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ําระยะทางในการ
ขนสงผลผลิตไกลจากแหลง
รับซื้อ  

 - เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมีราคาสูงข้ึน 

4.ดานการพัฒนา
สังคม 

1) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีท่ีอยูอาศัยไมมั่นคงแข็งแรง 

- ท่ีอยูอาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ี
ไดรับความเดือนรอน
เรื่องท่ีอยูอาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรับความชอยเหลือ
ซอมแซมท่ีอยูอาศัยให
มั่งคงแข็งแรง  

2) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนทําให
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บานเรือนทําใหเกิดเปน
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล - ควบคุมการกอสราง
อาคารบานเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไมเกิด
ปญหาจากการ
กอสรางอาคาร 

3) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคนํ้าท่ียังไม
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เชน 
จากนํ้าฝน นํ้าท่ีไมไดคุณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภคนํ้า
ท่ีสะอาดถูก
สุขลักษณะ 

4) เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยูตาม
ลําพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

 - ผูสูงอายุและเด็กใน
เขตเทศบาล   

- ผูสูงอายุและเด็ก
ไดรับการดูแลท่ีดี 

5) เยาวชนและวัยรุนติด
เกมส สิ่งลามก  บุหรี่ เหลา 
สาเสพติด และทองกอนวัย
อันสมควร     

 - เยาวชนและวัยรุนใน
เขตเทศบาล 

- เยาวชนและวัยรุนมี
อนาคตท่ีดี 

 
 
 



ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ  

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

5.ดานการพัฒนา
สาธารณสุข 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม โรคระบาด โรคติดตอ 

- ดานสาธารณสุข - ในเขตเทศบาล ในพ้ืนท่ีไมมีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม  ดรคระบาด  
โรคติดตอ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีปวย
เปนโรคเรื้อรังแนวโนมท่ี
เพ่ิมข้ึน เชน เบาหวาน  
ความดัน 

 - ประชาชนกลุมเสี่ยง
และผูปวย 

 

3) ประชาชนบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัย 

 - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัยได
ถูกตอง 

6.ดานการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

1) ไฟฟาสองสวางทางและท่ี
สาธารณะยังไมสามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีได
ท้ังหมด 

- ไฟฟา - ทางและท่ีสาธารณะ
ในเขตเทศบาล 

- ทางและท่ีสาธารณะ
มีแสงสวางเพียงพอ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและปองกันการ
เกิดอาชญากรรมได 

2) ชุมชนขยายมากข้ึนระบบ
ระบายนํ้ายังไมเพียงพอ เกิด
การอุดตัน สงกลิ่นเหม็นกอ
ความรําคาญ 

- ราง/ทอระบายนํ้า - พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล - มีรางระบายนํ้า
สามารถระบายนํ้าได
สะดวก ไมอุดตัน ไม
สงกลิ่นเหม็นกอความ
รําคาญ 

3) ประชาชนตองการ
เสนทางในการสัญจรไปมา
เพ่ิมมากข้ึนและเทศบาลไม
สามารถดําเนินการได
เน่ืองจากพ้ืนท่ียังไมเปนท่ี
สาธารณะ จะดําเนินการไดก็
ตอเมื่อตองเปนท่ีสาธารณะ   

- เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคมท่ี
เปนสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ตองการใหดําเนินการ 

- มีเสนทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

7.ดานการพัฒนาการ
ทองเท่ียว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและ๓มิปญหา
ทองถ่ินถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปญหาทองถ่ิน ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกยอง เชิดชูคนดี
หรือปราชญชาวบาน
ในโอกาสตางๆ เพ่ือ
เปนตัวอยางแก
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประ
เพรีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน ไมถูกลืมและ
คงอยูสืบไป 

 
 
 
 



ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกที่เก่ียวของ 

ขอบขาย
และปริมาณ
ของปญหา/ 

ความ
ตองการ  

พ้ืนที่เป
าหมาย/ 

กลุมเปาหมาย 

ความ
คาดหวังและ 

แนวโนม 
อนาคต 

8.ดานการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 

1. ประชาชนขาดความรูความเขาใจในการเลือกต้ัง 
 

-ความรู
ประชาชน 
- การ
ปฏิบัติงาน
รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น   

- ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ตองการให
สงเสริมให
ความรู
ประชาธิปไตย
แกประชาชน 
- ตองการให
การปฏิบัติงาน
รวดเร็วยิ่งขึ้น   

2. ประชาชนเบ่ือหนายกับการเลือกต้ังบอยครั้ง 
3. การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในหมูบาน และการประชาคมหมูบาน
คอนขางเบาบาง 
4. เขตรับผิดชอบกวางและปรมิาณงานมีมากทําใหความ 
สะดวกในการปฏิบัติงานอาจลาชา 

9.ดานการรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

๑) การจราจรบนถนนมีเพ่ิมมากขึ้นอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นได - 
การจราจร 

ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
บนถนน 

มีระบบ
ควบคุม
การจราจร 
เชน ติดต้ัง
สัญญาณไกระ
พริบเพื่อเตือน
ใหระมัดระวัง 

๒) มีการทําลายและลักขโมยทรัพยสินของประชาชนและราชการ 
รวมท้ังเกิดการทะเลาะวิวาทกันในชุมชน  

- การรักษา
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน
ของ
ประชาชน 

- ประชาชน
และสวน
ราชการ 

- มีการ
ปองกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชนละ
สวนราชการ 
เชน การติดต้ัง
กลองวงจรปด  
การใหผูนํา 
อปพร. 
ควบคุมและ
ระงับเหตุทะ
เลาวิวาท 

10.ดานการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

1) เปนพ้ืนท่ีท่ีมีดินเค็มและนํ้าใตดินเปนนํ้าเค็มหรือมีรสกรอย ไมสามารถ
ใชในการเกษตรและอุปโภค-บริโภคได 

- ดินและ
นํ้าใตดิน 

- พ้ืนท่ีในเขต
เทศบาล 

- ปญหาเร่ือง
ดินเค็มลดลง 
จัดหาแหลงน้ํา
จากแหลงอื่น
เพิ่มมากขึ้น   

2) มีปญหาเรื่องขยะและนํ้าเสียเพ่ิมมากขึ้นสงกล่ินเหม็นรําคาญ - 
ส่ิงแวดลอม 

- 
ผูประกอบการ
และชุมชนใน
เขตพ้ืนท่ี
เทศบาล 

- ปญหาขยะ
และน้ําเสีย
ลดล
ผูประกอบการ
สามารถกําจัด
ขยะและน้ํา
เสียเองไดโดย
ไมสงผล
กระทบตอ
ชุมชน  
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 ยุทธศาสตร
จังหวัด 

๑.พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
การแขงขันเศรษฐกิจ  

๒.ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ๓.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืน  

๔.การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกปองสถาบันหลักของ
ชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 

1.เพ่ือ
ขยาย
อัตราการ
เจริญเติบ
โตทาง
เศรษฐกิจ 

1.เพ่ือลด
ความ
ยากจน
และความ
เลื่อมล้ํา 

1.เสริมสราง
ความม่ันคง
เพ่ือปกปอง
สถาบันหลัก
ของชาติ 

1.เพ่ิม
ประสิทธิภา
พการปฏิบัติ
ราชการ 

2.เพ่ือ
สราง
เสถียร 
ภาพทาง
เศรษฐกิจ 

3.เพ่ือเพ่ิม
ขีดความ 
สามารถใน
การแขงขัน 
 

2.เพ่ือ
พัฒนา
โครงขาย
ความ
คุมครอง
ทางสังคม 

1.เพ่ือ
อนุรักษสิ่ง 
แวดลอม
และ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

5.เพ่ือใช
พลังงาน 
อยางมี
ประสิทธิภ
าพ 

   2.เปนศูนย
บริหารจัดการ
เครือขาย
ปองกัน และ
แกไขปญหา
ดานความ
ม่ันคงทุกมิติ 

 

3.เสริมสราง
ความปองดอง
และความ
สมานฉันทใน
ชาติ 
 

2.เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การพัฒนา
องคกร 

5.การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  

3.เพ่ือ
สราง
ความคุม
กันใหกับ
สังคม 

4.เพ่ือให
ประชาชน 
เขาถึง
โอกาส
ทาง
เศรษฐกิจ

 

๑.การสาน
ตอแนวทาง
พระราชดําร ิ

๒.ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 

๓.ดานการ
พัฒนาการ
เกษตร 

๔.ดานการพัฒนา
สังคม 

๕.ดานการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

๖.ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

๗.ดานการพัฒนาการทองเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และ
กีฬา 

๘.ดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี 

๙.ดานการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

๑๐.ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป 

๑.ดานความมั่นคง ๒.ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน  

๓.ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน  

๔.ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและ    
เทาเทียมกันทางสังคม  

5.ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

 6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย 

การสรางความ
เปนธรรมลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม 

การสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางย่ังยืน 

การเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาอยางย่ังยืน 

การเสริมสรางความมั่นคง
แหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สูความมั่งค่ังและย่ังยืน 

การบริหารจัดการในภาครัฐ การ
ปองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบ
และธรรมาภิบาลใน 
                      

การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบ     
โลจิสติกส 

การพัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

การพัฒนาภาค เมือง 
และพืน้ที่เศรษฐกิจ 

ความรวมมือระหวาง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 

 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ 
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ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท. 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ 
1 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
สําหรับการอุปโภคและ
ทําการเกษตรเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ 

แผนงาน 

จุดเช่ือมตอ 

๑.การสาน
ตอแนวทาง
พระราชดําร ิ

๒.ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 

๓.ดานการ
พัฒนาการ
เกษตร 

๔.ดานการพัฒนา
สังคม 

๕.ดานการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

๖.ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

๗.ดานการพัฒนาการทองเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และ
กีฬา 

๘.ดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี 

๙.ดานการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

๑๐.ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ 
2 

ประชาชนสามารถ
เขาถึงบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานและเกิดการ
เรียนรูอยางตอเน่ือง 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ 
3 

ประชาชนมีทักษะใน
การประกอบอาชีพ
ดานการเกษตร 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ 
4 

ประชานมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ 
5 

ประชาชนเขาถึงบริการ
ทางสาธารณสุขมี
สุขภาพแข็งแรง 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ 
6 

ประชาชนไดใชเสนทาง
คมนาคมที่มาตรฐาน
ปลอดภัยใชงานไดดี 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ 
7 

ประชาชนไดรวม
กิจกรรมสงเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมของทองถ่ิน
อยางเหมาะสม 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ 
8 

องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีธรรมาภิบาลดี
ข้ึน 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ 
9 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ 
10 

สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ไดรับการฟนฟูอนุรักษ 

เปาประสงค 

1.พัฒนาขุดลอก        
คูคลองและจัดสราง
แหลงนํ้า 

1.สงเสริมการศึกษา
ของเด็กและเยาวชนให
ไดรับโอกาสทาง
การศึกษาไดอยาง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

1.เสริมสรางองค
ความรูและเทคโนโลยี
ตางๆที่เหมาะสมทาง
การเกษตร 

1.สงเสริมดานการ
สงเคราะหและ
สวัสดิการชุมชน 
2.เสริมสรางชุมชนให
เขมแข็งสามารถที่
พึ่งตนเองไดและ
เสริมสรางภูมิคุมกันยา
เสพติดในชุมชน 

1.สงเสริมการ
ใหบริการดาน
สาธารณสุขมูลฐาน 
เสริมสรางสุขภาพ
อนามัยและปองกัน
โรคติดตอ 

1.กอสรางปรับปรุง
เสนทางคมนาคมอยาง
ทั่วถึง 
2.พัฒนาระบบประปา
ใหมีคุณภาพและ
เพียงพอตอการ
อุปโภค-บริโภค 
3.ขยายเขตไฟฟาให
ทั่วถึง 
4.สนับสนุนการวาง   
ผังเมือง 
 

1.สงเสริมการทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนา
และอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
2.สงเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 

1.พัฒนาระบบการ
บริการใหมีความ
ทันสมัย สะดวก 
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
2.สงเสริมการบริหาร
จัดการตาม          
หลักธรรมาภิบาล 

1.สงเสริมการปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
และสนับสนุนการ
รักษาความสงบรักษา
เรียบรอยและความ
มั่นคง 
 

1.สงเสริมการอนุรักษ
ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
2.รณรงคสราง
จิตสํานึกการปองกัน
และแกไขปญหามลพิษ
และสิ่งแวดลอม 
3.พัฒนาระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยสิ่ง
ปฏิกูลและระบบบําบัด
นํ้าเสียใหมี
ประสิทธิภาพ 

- แผนงานการเกษตร  
- แผนงานการพาณิชย 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
 

-  แผนงานสรางความ
เขมแข็งชุมชน 

- แผนงานสังคมสงเคราะห 
- แผนงานเคหะและชุมชน  
-  แผนงานสรางความ
เขมแข็งชุมชน 
- แผนงานงบกลาง 
 
 
 

- แผนงานสาธารณสุข 
 

- แผนงานเคหะและชุมชน  
- แผนงานการพาณิชย 
 
 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  
 
 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานงบกลาง 
- แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
 
 

- แผนงานรักษาความสงบ 
ภายใน 
- แผนงานเคหะและชุมชน  
 
 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและ
ชุมชน  
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       จุดเชื่อมตอ           1                   2                  3                   4                      5                     6                     7                   8                   9                   10 
             

 
 
 
 
  
 
 
 

แผนงาน 

1.กอสรางถนนแอสฟทลติ
กบริเวณถนนทางเขา
ตลาดสดเทศบาล ดานทิศ
เหนือ ม.1 ต.โคกกรวด
(จากแยกถนนเทศบาล 5 
ถึงตลาดสดเทศบาล) 
2.กอสรางรางระบายนํ้า 
บริเวณถนนเทศบาล 23 
เช่ือมตอถนนเทศบาล 5 
หมูที่ 1 ต.โคกกรวด 
3.กอสรางรางระบายนํ้า 
บริเวณจากแยกถนน
เทศบาล 4 เช่ือมตอระบบ
ระบายนํ้าเดิม หนองหวา 
ซอย 1 หมูที่ 1       
ตําบลโคกกรวด 
4.โครงการวางทอ
นํ้าประปาฝงตะวันตกจาก
บานนายอุดร กลอมจอหอ 
ถึงประตูวัดหนองหวา
(บานนายศักรินทร แซ
เลี้ยง) 
5.โครงการปรับปรุงเครื่อง
สูบนํ้าดิบ 
6.โครงการติดต้ังทอธาร
นํ้าประปาในบริเวณเขต
เทศบาลตําบลโคกกรวด 

ฯลฯ 

1.โครงการสงเสริม
ชวยเหลือเกษตรกร 
2.โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง “บานสวยดวย
ผักสวนครัว” 
3.โครงการจัดต้ังศูนย
ถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 
 

1.โครงการขุดลอก
คลองบุงเด่ือ 
2.โครงการแกปญหา
ภัยแลง 

1.โครงการสนับสนุน
คาใชจายคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 
2.โครงการศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานที ่
3.โครงการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
4.โครงการรับสมัคร
นักเรียนใหม 
5.โครงการไหวคร ู
6.โครงการสงเสริมการ
เรียนรูวัฒนธรรมไทย 
7.โครงการสายใยรักจาก
ลูกถึงแม 
8.โครงการสงเสริม
มารยาทไทย “ย้ิมงาย 
ไหวสวย แตงกายงาม
ตามกาล” 
9.โครงการสงเสริม
สุขภาพเด็กกอนวัยเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลโคกกรวด 
10.โครงการสงเสริม
ทันตสุขภาพเด็กกอนวัย
เรียน 

ฯลฯ 
 

ผลผลิต
โครงการ

 

- แผนงานการเกษตร  
- แผนงานการพาณิชย 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
 

-  แผนงานสรางความ
เขมแข็งชุมชน 

- แผนงานสังคมสงเคราะห 
- แผนงานเคหะและชุมชน  
-  แผนงานสรางความ
เขมแข็งชุมชน 
- แผนงานงบกลาง 
 
 
 

- แผนงานสาธารณสุข 
 

- แผนงานเคหะและชุมชน  
- แผนงานการพาณิชย 
 
 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  
 
 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานงบกลาง 
- แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
 
 

- แผนงานรักษาความสงบ 
ภายใน 
- แผนงานเคหะและชุมชน  
 
 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและชุมชน  
 

1.โครงการปองกันและแกไข
ปญหาความรุนแรงตอเด็ก
และสตรีและบุคคลภายใน
ครอบครัว 
2.โครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการปองกันปญหา
การคามนุษย 
3.โครงการอบรมใหความรูใน
เรื่องการปองกันและแกไข
ปญหาเด็กและเยาวชน
ต้ังครรภไมพรอม 
4.โครงการสํารวจและจัดทํา
ปายช่ือถนนในเขตเทศบาล 
5.โครงการกอสรางหลังคา
เอนกประสงคบริเวณหนา
ศูนยสุขภาพบานดอนแตว หมู
ที่3 
6.โครงการแขงขันเทศบาล
ตําบลโคกกรวดตานยาเสพติด 
7.โครงการรณรงคปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 
8.โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูนําชุมชน 
9.โครงการศูนยพัฒนา
ครอบครัว 
10.โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุมสตร ี
11.โครงการสงเสริมอาชีพใน
ชุมชน 
12.โครงการใหการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
13.โครงการใหการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ 
14.โครงการใหการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส 

ฯลฯ 
 

1.โครงการสงเสริมการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ 
2.โครงการรณรงคและ
ปองกันโรคพิษสุนัขบาและ
คุมกําเนินในสัตวเลี้ยง 
3.โครงการอบรม
ผูประกอบการรานอาหาร
แผงลอย ผูคาในตลาด และ
คุมครองผูบริโภคดานอาหาร 
4.โครงการรณรงคปองกัน
และควบคุมโรคไขเลือดออก 
5.โครงการอนามัยแมและ
เด็ก 
6.โครงการตลาดดีมี
มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
7.โครงการตรวจมะเรง็ปาก
มดลูกและมะเร็งเตานม 
8.โครงการสงเสริมสุขภาพ
ชองปากและฟน 
9.โครงการตรวจคัดกรอง
การไดยิน 
10.โครงการคืนความสดใส
ใหดวงตา 
11.โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของกลุมแกนนําสาธารณสุข
ในชุมชน 
12.โครงการจดัทํา
ฐานขอมูลครัวเรือนเพื่อการ
เขาถึงบริการสุขภาพ 
13.โครงการสงเสริมฟนฟู
สุขภาพผูพิการ ผูสูงอายุและ
ผูปวยเรื้อรัง ผูปวยอัมพาต 
14.โครงการตลาดเย็นสบาย 

ฯลฯ 
 

1.โครงการวันข้ึนปใหม 
2.โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา12 สิงหาคม 
3.โครงการงานวันปยมหาราช 
4.โครงการแขงขันกีฬาเช่ือม
สัมพันธระหวางเทศบาล 
5.โครงการวันทองถ่ินไทย 
6.โครงการวันเทศบาล 
7.งานประเพณีสงกรานต 
8.งานประเพณีวันลอยกระทง 
9.จัดงานวันเด็กแหงชาติ 
10.โครงการประเพณี
เขาพรรษา 

ฯลฯ 
 

1.โครงการจัดใหความรูใน
เรื่องกฎหมายทั่วไป 
2.โครงการจัดอบรมการ
จัดทําแผนชุมชน 
3.โครงการเลือกต้ัง
ผูบริหารทองถ่ินและ
สมาชิกสภาเทศบาล 
4.โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่พบประชาชน 
5.โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 
6.โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
7.โครงการจัดต้ังสํานัก
ทะเบียนราษฎร 
7.เงนิสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติในพื้นที่เทศบาล
ตําบลโคกกรวด 

ฯลฯ 
 

1.โครงการฝกอบรม      
อปพร. 
2.โครงกาปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล 
3.โครงการฝกซอมดับเพลิง 
4.โครงการความปลอดภัย
ในชุมชน 

ฯลฯ 
 

1.โครงการปลูกหญาแฝก 
2.โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
3.โครงการเมืองนาอยูและ
การสรางจิตสํานึกดาน
สิ่งแวดลอม 
4.โครงการเทศบาล
คารบอนตํ่า 
5.โครงการลดการใช
พลังงานไฟฟาเทศบาล
ตําบลโคกกรวด 
6.โครงการจดัการขยะมลู
ฝอยแบบมีสวนรวม 
7.โครงการพัฒนางาน
รักษาความสะอาดและ
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูล
ฝอย 

ฯลฯ 
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สวนที่ 3 

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

1 การสานตอแนวทาง
พระราชดําริ 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักปลัดเทศบาล ทต.โคกกรวด 
แผนงานการพาณิชย กองการประปา 

2 การพัฒนาดานการศึกษา บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

3 ดานการพัฒนาการเกษตร บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

สํานักปลัดเทศบาล 

4 ดานการพัฒนาสังคม บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

สํานักปลัดเทศบาล 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข 
แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

สํานักปลัดเทศบาล 

แผนงานงบกลาง สํานักปลัดเทศบาล 
5 ดานการพัฒนา

สาธารณสุข 
บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข 

6 ดานการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

สํานักปลัดเทศบาล 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

แผนงานการพาณิชย กองการประปา 
7 ดานการพัฒนาการ

ทองเท่ียวศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี  
และกีฬา 

บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

สํานักปลัดเทศบาล 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

8 ดานการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 

บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

สํานักปลัดเทศบาล 

การดําเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง สํานักปลัดเทศบาล 
9 ดานการรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

บริหารท่ัวไป แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

สํานักปลัดเทศบาล 

 
 
 



ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

10 ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

สํานักปลัดเทศบาล ทต.โคกกรวด 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและ

ชุมชน 
กองสาธารณสุข 

รวม 10 ยุทธศาสตร 5 ดาน 12 แผนงาน   

 



ยุทธศาสตร

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวพระราชดําริ

    1. แผนงานการเกษตร -         -                       1        300,000.00          1       300,000.00          1       300,000.00          1       300,000.00          4        1,200,000.00         

รวม -         -                     1        300,000.00         1       300,000.00         1       300,000.00         1       300,000.00         4        1,200,000.00         

 2. ยุทธศาสตรดาการพัฒนการศึกษา

     1. แผนงานการศึกษา 14      7,717,122.00       18      8,134,175.00       19     7,853,923.00       19     7,853,923.00       19     7,853,923.00       89      39,413,066.00       

รวม 14      7,717,122           18      8,134,175           19     7,853,923           19     7,853,923           19     7,853,923           89      39,413,066            

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร

     1. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 1        50,000.00            3        110,000.00          3       110,000.00          3       110,000.00          3       110,000.00          13      490,000.00            

รวม 1        50,000                3        110,000              3       110,000              3       110,000              3       110,000              13      490,000                

 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

     1. แผนงานบริหารทั่วไป 1        50,000.00            1        50,000.00            1       50,000.00            1       50,000.00            1       50,000.00            5        250,000.00            

     2. แผนงานการศึกษา 4        1,150,000.00       4        1,150,000.00       4       1,150,000.00       4       1,150,000.00       4       1,150,000.00       20      5,750,000.00         

     3. แผนงานสาธารณสุขฯ 1        400,000.00          1        400,000.00          1       400,000.00          1       400,000.00          1       400,000.00          5        2,000,000.00         

     4. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 8        1,820,000.00       8        1,820,000.00       9       1,890,000.00       9       1,890,000.00       9       1,890,000.00       43      9,310,000.00         

     5. แผนงานงบกลาง 3        10,650,000.00     4        11,690,000.00     4       12,654,000.00     4       13,654,440.00     4       14,729,000.00     19      63,377,440.00       

รวม 17      14,070,000         18      15,110,000         19     16,144,000         19     17,144,440         19     18,219,000         92      80,687,440           

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

     1. แผนงานสาธารณสุขฯ 8        1,145,000.00       8        1,145,000.00       8       1,145,000.00       8       1,145,000.00       8       1,145,000.00       40      4,580,000.00         

     2. แผนงานงบกลาง 1        300,000.00          1        300,000.00          1       300,000.00          1       300,000.00          1       300,000.00          5        1,200,000.00         

รวม 9        1,445,000           9        1,445,000           9       1,445,000           9       1,445,000           9       1,445,000           45      5,780,000             

ป 2563 ป  2564 รวม  5  ปป  2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ป  2561 ป  2562

แบบ ผ.01



ยุทธศาสตร

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1. แผนงานบริหารทั่วไป 6        11,022,000.00     4        11,250,000.00     5       11,341,300.00     5       14,192,000.00     5       1,419,200.00       25      49,224,500.00       

     2. แผนงานการศึกษา 1        99,000.00            -         -                       -        -                       -        -                       -        -                       1        99,000.00              

     3. แผนงานสาธารณสุขฯ 1        100,000.00          1        100,000.00          1       100,000.00          1       100,000.00          1       100,000.00          5        500,000.00            

     4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 37      17,597,000.00     22      15,441,200.00     15     10,055,300.00     7       3,697,000.00       5       2,700,000.00       86      49,490,500.00       

     5. แผนงานการพาณิชย 1        2,000,000.00       15      14,878,290.79     15     14,878,290.79     15     14,878,290.79     12     12,113,290.79     58      58,748,163.16       

     6. แผนงานเคหะและชุมชน -         -                       3        1,430,000.00       1       930,000.00          -        -                       -        -                       4        2,360,000.00         

     7. แผนงานรักษาความสงบภายใน -         -                       1        636,000.00          -        -                       -        -                       -        -                       1        636,000.00            

รวม 46      30,818,000         46      43,735,491         37     37,304,891         28     32,867,291         23     16,332,491         180    161,058,163          

 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว

     ศาสนา - วัฒนธรรม

     1. แผนงานบริหารทั่วไป 9        1,420,000.00       10      1,430,000.00       11     1,690,000.00       11     1,690,000.00       11     1,720,000.00       52      7,950,000.00         

     2. แผนงานศาสนาและนันทนาการ 5        1,220,000.00       5        1,220,000.00       5       1,220,000.00       5       1,220,000.00       5       1,220,000.00       25      6,100,000.00         

รวม 14      2,640,000           15      2,650,000           16     2,910,000           16     2,910,000           16     2,940,000           77      14,050,000            

 8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     1. แผนงานบริหารทั่วไป 12      1,770,000.00       13      1,885,000.00       14     2,100,000.00       14     2,100,000.00       13     1,600,000.00       66      9,455,000.00         

รวม 12      1,770,000           13      1,885,000           14     2,100,000           14     2,100,000           13     1,600,000           66      9,455,000             

 9. ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัย

     ในชีวิตและทรัพยสิน

     1. แผนงานรักษาความสงบภายใน 5        310,000.00          7        390,000.00          8       490,000.00          8       490,000.00          8       490,000.00          36      2,170,000.00         

     2. แผนงานเคหะและชุมชน 1        250,000.00          1        250,000.00          2       5,150,000.00       2       5,150,000.00       2       5,150,000.00       8        15,950,000.00       

รวม 6        560,000              8        640,000              10     5,640,000           10     5,640,000           10     5,640,000           44      18,120,000            

 10. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากร

       ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     1. แผนงานบริหารทั่วไป 2        650,000.00          2        650,000.00          2       650,000.00          2       650,000.00          2       650,000.00          10      3,250,000.00         

     2. แผนงานสาธารณสุข 4        350,000.00          4        350,000.00          4       350,000.00          4       350,000.00          4       350,000.00          20      1,750,000.00         

     3. แผนงานเคหะและชุมชน 3        2,110,000.00       8        4,110,000.00       8       4,110,000.00       8       4,110,000.00       8       4,110,000.00       35      18,550,000.00       

รวม 9        3,110,000           14      5,110,000           14     5,110,000           14     5,110,000           14     5,110,000           65      23,550,000           

รวมทั้งสิ้น 128    62,180,122         145    79,119,666         142   78,917,814         133   75,480,654         127   59,550,414         675    353,803,669         

ป  2561 ป  2562 ป 2563 ป  2564 ป  2565 รวม  5  ป



  ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน

  ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

      1.  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

1.1  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกคลองบุงเดื่อ เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

และระบายน้ําเสีย

ขนาดกวางเฉลี่ย  12 - 20 

เมตร  ยาว 1,200 เมตร  ลึก 

4  เมตร

- 300,000 300,000 300,000 300,000 สามารถระบายน้ํา

ไดกวา  80 %

ไมมีน้ําทวมขังและ

น้ําเสีย

กองชาง

รวม 1  โครงการ -                       -                                   0 300,000 300,000 300,000 300,000 -                     -                      -               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.02



  ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

  ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาการศึกษา

      2.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

2.1  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการศึกษาแหลงเรียนรู

นอกสถานที่

เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาดู

งานแหลงเรียนรูนอก

สถานที่

เด็กนักเรียน เจาหนาที่ 

ผูปกครองและผูที่เกี่ยวของ

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 เด็กไดเรียนรู

ประสบการณจริง  

100%

เด็กนักเรียนเรียนรู

ไดประสบการณ

จากการดูงาน

กองการศึกษา

2 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสงเสริมใหเด็ก

นักเรียนเยาวชนได  

ศึกษาตามอัธยาศัย

สงเสริมใหนักเรียนไดรับ

การศึกษาเพิ่มเติม

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 เพิ่มทักษะการ

เรียนรูใหแกเด็ก

นักเรียน90%

เด็กมีพัฒนาการ

ทักษะการเรียนรู

มากขึ้น

กองการศึกษา

3 โครงการรับสมัครนักเรียนใหม เพื่อใหทราบจํานวน

นักเรียนที่แนนอน

นักเรียนในเขตเทศบาลฯ          20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 เพื่อใหทราบ

จํานวนนักเรียนที่มา

เรียนในศูนย 100%

จํานวนนักเรียนที่

แนนอน

กองการศึกษา

4 โครงการสงเสริมการเรียนรู

วัฒนธรรมไทย

เพื่อการสืบทอด 

ประเพณีศาสนา

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ที่ดีงามของไทย ใหชนรุน

หลังไดทราบ

นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก          10,000          10,000          10,000          10,000          10,000  เด็กรูและเขาใจใน

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี '100%

นักเรียนมีความ

เขาใจและซาบซึ้งใน

ดานศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมไทย

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

โคกกรวด

เพื่อใหเด็กเกิดความรัก

ความสามัคคีในหมูคณะ

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก        100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  เด็กมีอารมณและ

สติปญญาดี 100%

เด็กนักเรียนไดมี

สวนรวมทํากิจกรรม

รวมกันและ

กอใหเกิดความรัก 

ความสามัคคี

กองการศึกษา

6 โครงการประชุมผูปกครอง เพื่อชี้แจงใหผูปกครองได

ทราบถึงวัตถุประสงคใน

การเรียนการสอน

ผูปกครองนักเรียน          20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 ผูปกครองไดรับรู

นโยบายของศูนยฯ'

90%

ผูปกครองทราบถึง

แนวทางการ

ดําเนินการในการ

เรียน การสอน

กองการศึกษา

7 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถานศึกษา - 

โครงการอาหารกลางวัน

เพื่อใหเด็กนักเรียนใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กได

ทานอาหารกลางวันครบ

ทุกคน

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

เทศบาลตําบลโคกกรวดทั้ง 2 

ศูนย

       475,300        470,400        352,800        352,800        352,800 เด็กไดรับประทาน

อาหารครบ 100%

เด็กนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กได

รับประทานอาหาร

กลางวันครบทุกคน

กองการศึกษา

8 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถานศึกษา - 

คาจัดการเรียนการสอน

เพื่อใหเด็กนักเรียนใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมี

การพัฒนาการเรียน

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

เทศบาลตําบลโคกกรวดทั้ง 2 

ศูนย

       164,900        163,200        122,400        122,400        122,400 เด็กไดรับการ

พัฒนาครบ 100%

เด็กนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กไดรับ

การพัฒนาครบทุกคน

กองการศึกษา

9 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถานศึกษา - 

คาหนังสือเรียน

เพื่อใหเด็กนักเรียนใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมี

หนังสือเรียนฟรี

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

เทศบาลตําบลโคกกรวดทั้ง 2 

ศูนย

                   -          19,200          14,400          14,400          14,400 เด็กมีหนังสือเรียน

ครบ100%

เด็กนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมี

หนังสือเรียนครบ

ทุกคน

กองการศึกษา

10 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถานศึกษา - 

คาอุปกรณการเรียน

เพื่อใหเด็กนักเรียนใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมี

อุปกรณการเรียนฟรี

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

เทศบาลตําบลโคกกรวดทั้ง 2 

ศูนย

                   -          19,200          14,400          14,400          14,400 เด็กมีอุปกรณการ

เรียนครบ 100%

เด็กนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมี

อุปกรณการเรียน

ครบทุกคน

กองการศึกษา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

11 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถานศึกษา - 

คาเครื่องแบบนักเรียน

เพื่อใหเด็กนักเรียนใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมี

เครื่องแบบนักเรียนฟรี

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

เทศบาลตําบลโคกกรวดทั้ง 2 

ศูนย

                   -          28,800          21,600          21,600          21,600 เด็กมีเครื่องแบบ

นักเรียนครบ 

100%

เด็กนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมีชุด

นักเรียนครบทุกคน

กองการศึกษา

12 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถานศึกษา - 

คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

เพื่อใหเด็กนักเรียนใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กได

รวมกิจกรรมที่พัฒนา

ผูเรียน

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

เทศบาลตําบลโคกกรวดทั้ง 2 

ศูนย

                   -          41,280          30,960          30,960          30,960 เด็กไดเขารวม

กิจกรรมของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กครบ

 100%ครบทุกคน

เด็กนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กไดเขา

รวมกิจกรรม

กองการศึกษา

13 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อใหหองเรียนแตละ

หองมีสื่อการเรียนที่

คงทนถาวรใช

เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไดมีสื่อการเรียนการสอน

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000  เด็กมีสื่อการเรียนที่

เหมาะสมกับวัย 

100%

นักเรียนไดรับ

ประสบการณการ

เรียนรูมากขึ้น

กองการศึกษา

14 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน

โรงเรียนตําบลโคกกรวด

เพื่อสงเสริมใหเด็ก

นักเรียนโรงเรียนตําบล

โคกกรวดไดรับอาหาร

กลางวันที่มีคุณภาพ

เด็กนักเรียนโรงเรียนตําบลโคก

กรวด

    3,800,000     3,812,000     3,752,000     3,752,000     3,752,000 จํานวนเด็ก

นักเรียนที่ไดรับ

อาหารกลางวัน

เด็กนักเรียน

โรงเรียนตําบลโคก

กรวดไดรับอาหาร

กลางวันที่มีคุณภาพ

กองการศึกษา

15 เงินอุดหนุนคาวัสดุอาหารเสริม 

(นม) โรงเรียนตําบลโคกกรวด 

(ผดุงรัฐประชานุกูล)

เพื่อเด็กนักเรียนไดรับ

สารอาหารครบถวน

นักเรียนโรงเรียนตําบล

โคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)

จํานวน ...... คน

    1,851,050     1,826,139     1,797,396     1,797,396     1,797,396 จํานวนเด็ก

นักเรียนที่ไดรับ

อาหารเสริม (นม)

เด็กนักเรียน

โรงเรียนตําบลโคก

กรวดไดรับอาหาร

เสริม (นม)ที่มี

คุณภาพ

กองการศึกษา

16 เงินอุดหนุนคาวัสดุอาหารเสิรม 

(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลโคกกรวด

เพื่อเด็กนักเรียนไดรับ

สารอาหารครบถวน

นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลตําบลโคกกรวด

จํานวน ...... คน

       185,872        183,956        137,967        137,967        137,967 จํานวนเด็ก

นักเรียนที่ไดรับ

อาหารเสริม (นม)

เด็กนักเรียน

โรงเรียนตําบลโคก

กรวดไดรับอาหาร

เสริม (นม)ที่มี

คุณภาพ

กองการศึกษา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

17 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

คาใชจายการบริหารสถานศึกษา

เพื่อใหการบริหาร

สถานศึกษามี

ประสิทธิภาพ

1. เพื่อจายเปนคาอาหาร

กลางวันแกครูผูดูแลเด็ก

2. คาจัดการเรียนการสอน

       800,000        800,000        800,000        800,000        800,000 ไดดําเนินการตาม

โครงการที่เสนอมา

ครบทุกโครงการ

การเรียนการสอน

ของศูนยพัฒนเด็ก

เล็กมีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

18 โครงการจัดหาชุดเครื่องแบบ

ใหแกเด็กนักเรียน

1. เพื่อใหเด็กเล็กมีชุด

เครื่องแบบเปนมาตรฐาน

เดียวกัน

2. เพื่อชวยแบงเบาภาระ

ทางการเงินแกผูปกครอง

1. จัดซื้อชุดเครื่องแบบใหแกเด็ก

เล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย

 (อนุบาล 3 ขวบ) 

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคก

เพชร

         70,000                    -                    -                    -                    - ลดภาระคาใชจาย

ผูปกครอง 90%

1. การแตงกายของ

เด็กเล็กมีความเปน

ระเบียบเรียบรอย

2. ผูปกครองและ

ชุมชนมีความพึง

พอใจในบริการดาน

การจัดการศึกษา

ของเทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองการศึกษา

19 โครงการสงเสริมกิจกรรมสภาเด็ก

และเยาวชนเทศบาลตําบล

โคกกรวด

เพื่อเปนศูนยกลางในการ

สงเสริมสนับสนุนการจัด

กิจกรรมกีฬานันทนาการ

ใหแกเด็ก เยาวชนและ

ประชาชน

1. จัดตั้งศูนยเยาวชนเทศบาล

ตําบลโคกกรวด

2. ปายศูนยเยาวชนตําบลโคก

กรวด

3. ครุภัณฑหองสมุด

4. ครุภัณฑสํานักงาน

                   -        400,000        400,000        400,000        400,000 เยาวชนและชุมชน

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 100%

เยาวชนหางไกลยา

เสพติดและมี

ทัศนคติตอระบอบ

ประชาธิปไตย

กองการศึกษา

20 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถานศึกษา - 

เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผู

ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อสําหรับพัฒนาผู

ประกอบวิชาชีพครูที่

สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

เทศบาลตําบลโคกกรวดทั้ง 2 

ศูนย

                   -                    -          40,000          40,000          40,000 ครูมีการพัฒนามาก

ขึ้น 80%

ครูในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีการสอนที่มี

คุณภาพมากขึ้น

กองการศึกษา

รวม 20  โครงการ 7,717,122 8,134,175 7,853,923 7,853,923 7,853,923



  ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ

  ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่  3  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร

      3.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

 3.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมชวยเหลือ

เกษตรกร

เพื่อสงเสริมอาชีพ

เกษตรกรในเขตเทศบาล

เกษตรกรในชุมชนเขตเทศบาล

ไดรับความชวยเหลือมีอาชีพที่

มั่นคงและมีรายไดเพิ่มขึ้น

   50,000     50,000     50,000     50,000     50,000 เกษตรกร 80% 

ไดรับความชวยเหลือ

เกษตรกรมีอาชีพ

มั่นคงและมีรายได

เพิ่มขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

"บานสวยดวยผักสวนครัว"

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนใหประชาชน

ปลูกผักสวนครัวปลอด

สารพิษไวบริโภคใน

ครัวเรือนและจําหนาย

1. จัดอบรมใหความรูในเรื่อง

การปลูกผักปลอดสารพิษแก

ประชาชน

2. จัดหาตลาดจําหนาย

ผลิตภัณฑ

             -     30,000     30,000     30,000     30,000 ประชาชน 80% ได

บริโภคผักปลอด

สารพิษ

1. สามารถลด

รายจายเพิ่มรายได

ใหกับครอบครัว

2. ประชาชนได

บริโภคพืชผักที่

ปราศจากสารพิษ

ตกคางและมี

สุขภาพแข็งแรง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการจัดตั้งศูนยถายทอด

เทคโนโลยีทางการเกษตร

เพื่อเปนศูนยกลางในการ

ใหความรู  และ

ชวยเหลือดานเกษตร

จัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษตร  จํานวน 1 ศูนย

             -     30,000     30,000     30,000     30,000 เกษตรกร 60% 

ไดรับความชวยเหลือ

ประชาชนมีที่

ปรึกษาและศูนยใน

การใหความ

ชวยเหลือทาง

การเกษตร

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 3  โครงการ 50,000 110,000 110,000 110,000 110,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวพระราชดําริ

    1. แผนงานการเกษตร -         -                       1        300,000.00          1       300,000.00          1       300,000.00          1       300,000.00          4        1,200,000.00         

รวม -         -                     1        300,000.00         1       300,000.00         1       300,000.00         1       300,000.00         4        1,200,000.00         

 2. ยุทธศาสตรดาการพัฒนการศึกษา

     1. แผนงานการศึกษา 14      7,717,122.00       18      8,134,175.00       19     7,853,923.00       19     7,853,923.00       19     7,853,923.00       89      39,413,066.00       

รวม 14      7,717,122           18      8,134,175           19     7,853,923           19     7,853,923           19     7,853,923           89      39,413,066            

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร

     1. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 1        50,000.00            3        110,000.00          3       110,000.00          3       110,000.00          3       110,000.00          13      490,000.00            

รวม 1        50,000                3        110,000              3       110,000              3       110,000              3       110,000              13      490,000                

 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

     1. แผนงานบริหารทั่วไป 1        50,000.00            1        50,000.00            1       50,000.00            1       50,000.00            1       50,000.00            5        250,000.00            

     2. แผนงานการศึกษา 4        1,150,000.00       4        1,150,000.00       4       1,150,000.00       4       1,150,000.00       4       1,150,000.00       20      5,750,000.00         

     3. แผนงานสาธารณสุขฯ 1        400,000.00          1        400,000.00          1       400,000.00          1       400,000.00          1       400,000.00          5        2,000,000.00         

     4. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 8        1,820,000.00       8        1,820,000.00       9       1,890,000.00       9       1,890,000.00       9       1,890,000.00       43      9,310,000.00         

     5. แผนงานงบกลาง 3        10,650,000.00     4        11,690,000.00     4       12,654,000.00     4       13,654,440.00     4       14,729,000.00     19      63,377,440.00       

รวม 17      14,070,000         18      15,110,000         19     16,144,000         19     17,144,440         19     18,219,000         92      80,687,440           

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

     1. แผนงานสาธารณสุขฯ 8        1,145,000.00       8        1,145,000.00       8       1,145,000.00       8       1,145,000.00       8       1,145,000.00       40      4,580,000.00         

     2. แผนงานงบกลาง 1        300,000.00          1        300,000.00          1       300,000.00          1       300,000.00          1       300,000.00          5        1,200,000.00         

รวม 9        1,445,000           9        1,445,000           9       1,445,000           9       1,445,000           9       1,445,000           45      5,780,000             

ป 2563 ป  2564 รวม  5  ปป  2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ป  2561 ป  2562

แบบ ผ.01



ยุทธศาสตร

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1. แผนงานบริหารทั่วไป 6        11,022,000.00     4        11,250,000.00     5       11,341,300.00     5       14,192,000.00     5       1,419,200.00       25      49,224,500.00       

     2. แผนงานการศึกษา 1        99,000.00            -         -                       -        -                       -        -                       -        -                       1        99,000.00              

     3. แผนงานสาธารณสุขฯ 1        100,000.00          1        100,000.00          1       100,000.00          1       100,000.00          1       100,000.00          5        500,000.00            

     4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 37      17,597,000.00     22      15,441,200.00     15     10,055,300.00     7       3,697,000.00       5       2,700,000.00       86      49,490,500.00       

     5. แผนงานการพาณิชย 1        2,000,000.00       15      14,878,290.79     15     14,878,290.79     15     14,878,290.79     12     12,113,290.79     58      58,748,163.16       

     6. แผนงานเคหะและชุมชน -         -                       3        1,430,000.00       1       930,000.00          -        -                       -        -                       4        2,360,000.00         

     7. แผนงานรักษาความสงบภายใน -         -                       1        636,000.00          -        -                       -        -                       -        -                       1        636,000.00            

รวม 46      30,818,000         46      43,735,491         37     37,304,891         28     32,867,291         23     16,332,491         180    161,058,163          

 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว

     ศาสนา - วัฒนธรรม

     1. แผนงานบริหารทั่วไป 9        1,420,000.00       10      1,430,000.00       11     1,690,000.00       11     1,690,000.00       11     1,720,000.00       52      7,950,000.00         

     2. แผนงานศาสนาและนันทนาการ 5        1,220,000.00       5        1,220,000.00       5       1,220,000.00       5       1,220,000.00       5       1,220,000.00       25      6,100,000.00         

รวม 14      2,640,000           15      2,650,000           16     2,910,000           16     2,910,000           16     2,940,000           77      14,050,000            

 8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     1. แผนงานบริหารทั่วไป 12      1,770,000.00       13      1,885,000.00       14     2,100,000.00       14     2,100,000.00       13     1,600,000.00       66      9,455,000.00         

รวม 12      1,770,000           13      1,885,000           14     2,100,000           14     2,100,000           13     1,600,000           66      9,455,000             

 9. ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัย

     ในชีวิตและทรัพยสิน

     1. แผนงานรักษาความสงบภายใน 5        310,000.00          7        390,000.00          8       490,000.00          8       490,000.00          8       490,000.00          36      2,170,000.00         

     2. แผนงานเคหะและชุมชน 1        250,000.00          1        250,000.00          2       5,150,000.00       2       5,150,000.00       2       5,150,000.00       8        15,950,000.00       

รวม 6        560,000              8        640,000              10     5,640,000           10     5,640,000           10     5,640,000           44      18,120,000            

 10. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากร

       ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     1. แผนงานบริหารทั่วไป 2        650,000.00          2        650,000.00          2       650,000.00          2       650,000.00          2       650,000.00          10      3,250,000.00         

     2. แผนงานสาธารณสุข 4        350,000.00          4        350,000.00          4       350,000.00          4       350,000.00          4       350,000.00          20      1,750,000.00         

     3. แผนงานเคหะและชุมชน 3        2,110,000.00       8        4,110,000.00       8       4,110,000.00       8       4,110,000.00       8       4,110,000.00       35      18,550,000.00       

รวม 9        3,110,000           14      5,110,000           14     5,110,000           14     5,110,000           14     5,110,000           65      23,550,000           

รวมทั้งสิ้น 128    62,180,122         145    79,119,666         142   78,917,814         133   75,480,654         127   59,550,414         675    353,803,669         

ป  2561 ป  2562 ป 2563 ป  2564 ป  2565 รวม  5  ป



  ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน

  ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

      1.  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

1.1  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกคลองบุงเดื่อ เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

และระบายน้ําเสีย

ขนาดกวางเฉลี่ย  12 - 20 

เมตร  ยาว 1,200 เมตร  ลึก 

4  เมตร

- 300,000 300,000 300,000 300,000 สามารถระบายน้ํา

ไดกวา  80 %

ไมมีน้ําทวมขังและ

น้ําเสีย

กองชาง

รวม 1  โครงการ -                       -                                   0 300,000 300,000 300,000 300,000 -                     -                      -               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.02



  ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

  ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาการศึกษา

      2.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

2.1  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการศึกษาแหลงเรียนรู

นอกสถานที่

เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาดู

งานแหลงเรียนรูนอก

สถานที่

เด็กนักเรียน เจาหนาที่ 

ผูปกครองและผูที่เกี่ยวของ

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 เด็กไดเรียนรู

ประสบการณจริง  

100%

เด็กนักเรียนเรียนรู

ไดประสบการณ

จากการดูงาน

กองการศึกษา

2 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสงเสริมใหเด็ก

นักเรียนเยาวชนได  

ศึกษาตามอัธยาศัย

สงเสริมใหนักเรียนไดรับ

การศึกษาเพิ่มเติม

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 เพิ่มทักษะการ

เรียนรูใหแกเด็ก

นักเรียน90%

เด็กมีพัฒนาการ

ทักษะการเรียนรู

มากขึ้น

กองการศึกษา

3 โครงการรับสมัครนักเรียนใหม เพื่อใหทราบจํานวน

นักเรียนที่แนนอน

นักเรียนในเขตเทศบาลฯ          20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 เพื่อใหทราบ

จํานวนนักเรียนที่มา

เรียนในศูนย 100%

จํานวนนักเรียนที่

แนนอน

กองการศึกษา

4 โครงการสงเสริมการเรียนรู

วัฒนธรรมไทย

เพื่อการสืบทอด 

ประเพณีศาสนา

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ที่ดีงามของไทย ใหชนรุน

หลังไดทราบ

นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก          10,000          10,000          10,000          10,000          10,000  เด็กรูและเขาใจใน

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี '100%

นักเรียนมีความ

เขาใจและซาบซึ้งใน

ดานศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมไทย

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

โคกกรวด

เพื่อใหเด็กเกิดความรัก

ความสามัคคีในหมูคณะ

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก        100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  เด็กมีอารมณและ

สติปญญาดี 100%

เด็กนักเรียนไดมี

สวนรวมทํากิจกรรม

รวมกันและ

กอใหเกิดความรัก 

ความสามัคคี

กองการศึกษา

6 โครงการประชุมผูปกครอง เพื่อชี้แจงใหผูปกครองได

ทราบถึงวัตถุประสงคใน

การเรียนการสอน

ผูปกครองนักเรียน          20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 ผูปกครองไดรับรู

นโยบายของศูนยฯ'

90%

ผูปกครองทราบถึง

แนวทางการ

ดําเนินการในการ

เรียน การสอน

กองการศึกษา

7 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถานศึกษา - 

โครงการอาหารกลางวัน

เพื่อใหเด็กนักเรียนใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กได

ทานอาหารกลางวันครบ

ทุกคน

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

เทศบาลตําบลโคกกรวดทั้ง 2 

ศูนย

       475,300        470,400        352,800        352,800        352,800 เด็กไดรับประทาน

อาหารครบ 100%

เด็กนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กได

รับประทานอาหาร

กลางวันครบทุกคน

กองการศึกษา

8 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถานศึกษา - 

คาจัดการเรียนการสอน

เพื่อใหเด็กนักเรียนใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมี

การพัฒนาการเรียน

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

เทศบาลตําบลโคกกรวดทั้ง 2 

ศูนย

       164,900        163,200        122,400        122,400        122,400 เด็กไดรับการ

พัฒนาครบ 100%

เด็กนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กไดรับ

การพัฒนาครบทุกคน

กองการศึกษา

9 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถานศึกษา - 

คาหนังสือเรียน

เพื่อใหเด็กนักเรียนใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมี

หนังสือเรียนฟรี

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

เทศบาลตําบลโคกกรวดทั้ง 2 

ศูนย

                   -          19,200          14,400          14,400          14,400 เด็กมีหนังสือเรียน

ครบ100%

เด็กนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมี

หนังสือเรียนครบ

ทุกคน

กองการศึกษา

10 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถานศึกษา - 

คาอุปกรณการเรียน

เพื่อใหเด็กนักเรียนใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมี

อุปกรณการเรียนฟรี

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

เทศบาลตําบลโคกกรวดทั้ง 2 

ศูนย

                   -          19,200          14,400          14,400          14,400 เด็กมีอุปกรณการ

เรียนครบ 100%

เด็กนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมี

อุปกรณการเรียน

ครบทุกคน

กองการศึกษา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

11 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถานศึกษา - 

คาเครื่องแบบนักเรียน

เพื่อใหเด็กนักเรียนใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมี

เครื่องแบบนักเรียนฟรี

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

เทศบาลตําบลโคกกรวดทั้ง 2 

ศูนย

                   -          28,800          21,600          21,600          21,600 เด็กมีเครื่องแบบ

นักเรียนครบ 

100%

เด็กนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมีชุด

นักเรียนครบทุกคน

กองการศึกษา

12 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถานศึกษา - 

คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

เพื่อใหเด็กนักเรียนใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กได

รวมกิจกรรมที่พัฒนา

ผูเรียน

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

เทศบาลตําบลโคกกรวดทั้ง 2 

ศูนย

                   -          41,280          30,960          30,960          30,960 เด็กไดเขารวม

กิจกรรมของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กครบ

 100%ครบทุกคน

เด็กนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กไดเขา

รวมกิจกรรม

กองการศึกษา

13 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อใหหองเรียนแตละ

หองมีสื่อการเรียนที่

คงทนถาวรใช

เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไดมีสื่อการเรียนการสอน

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000  เด็กมีสื่อการเรียนที่

เหมาะสมกับวัย 

100%

นักเรียนไดรับ

ประสบการณการ

เรียนรูมากขึ้น

กองการศึกษา

14 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน

โรงเรียนตําบลโคกกรวด

เพื่อสงเสริมใหเด็ก

นักเรียนโรงเรียนตําบล

โคกกรวดไดรับอาหาร

กลางวันที่มีคุณภาพ

เด็กนักเรียนโรงเรียนตําบลโคก

กรวด

    3,800,000     3,812,000     3,752,000     3,752,000     3,752,000 จํานวนเด็ก

นักเรียนที่ไดรับ

อาหารกลางวัน

เด็กนักเรียน

โรงเรียนตําบลโคก

กรวดไดรับอาหาร

กลางวันที่มีคุณภาพ

กองการศึกษา

15 เงินอุดหนุนคาวัสดุอาหารเสริม 

(นม) โรงเรียนตําบลโคกกรวด 

(ผดุงรัฐประชานุกูล)

เพื่อเด็กนักเรียนไดรับ

สารอาหารครบถวน

นักเรียนโรงเรียนตําบล

โคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)

จํานวน ...... คน

    1,851,050     1,826,139     1,797,396     1,797,396     1,797,396 จํานวนเด็ก

นักเรียนที่ไดรับ

อาหารเสริม (นม)

เด็กนักเรียน

โรงเรียนตําบลโคก

กรวดไดรับอาหาร

เสริม (นม)ที่มี

คุณภาพ

กองการศึกษา

16 เงินอุดหนุนคาวัสดุอาหารเสิรม 

(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลโคกกรวด

เพื่อเด็กนักเรียนไดรับ

สารอาหารครบถวน

นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลตําบลโคกกรวด

จํานวน ...... คน

       185,872        183,956        137,967        137,967        137,967 จํานวนเด็ก

นักเรียนที่ไดรับ

อาหารเสริม (นม)

เด็กนักเรียน

โรงเรียนตําบลโคก

กรวดไดรับอาหาร

เสริม (นม)ที่มี

คุณภาพ

กองการศึกษา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

17 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

คาใชจายการบริหารสถานศึกษา

เพื่อใหการบริหาร

สถานศึกษามี

ประสิทธิภาพ

1. เพื่อจายเปนคาอาหาร

กลางวันแกครูผูดูแลเด็ก

2. คาจัดการเรียนการสอน

       800,000        800,000        800,000        800,000        800,000 ไดดําเนินการตาม

โครงการที่เสนอมา

ครบทุกโครงการ

การเรียนการสอน

ของศูนยพัฒนเด็ก

เล็กมีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

18 โครงการจัดหาชุดเครื่องแบบ

ใหแกเด็กนักเรียน

1. เพื่อใหเด็กเล็กมีชุด

เครื่องแบบเปนมาตรฐาน

เดียวกัน

2. เพื่อชวยแบงเบาภาระ

ทางการเงินแกผูปกครอง

1. จัดซื้อชุดเครื่องแบบใหแกเด็ก

เล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย

 (อนุบาล 3 ขวบ) 

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคก

เพชร

         70,000                    -                    -                    -                    - ลดภาระคาใชจาย

ผูปกครอง 90%

1. การแตงกายของ

เด็กเล็กมีความเปน

ระเบียบเรียบรอย

2. ผูปกครองและ

ชุมชนมีความพึง

พอใจในบริการดาน

การจัดการศึกษา

ของเทศบาลตําบล

โคกกรวด

กองการศึกษา

19 โครงการสงเสริมกิจกรรมสภาเด็ก

และเยาวชนเทศบาลตําบล

โคกกรวด

เพื่อเปนศูนยกลางในการ

สงเสริมสนับสนุนการจัด

กิจกรรมกีฬานันทนาการ

ใหแกเด็ก เยาวชนและ

ประชาชน

1. จัดตั้งศูนยเยาวชนเทศบาล

ตําบลโคกกรวด

2. ปายศูนยเยาวชนตําบลโคก

กรวด

3. ครุภัณฑหองสมุด

4. ครุภัณฑสํานักงาน

                   -        400,000        400,000        400,000        400,000 เยาวชนและชุมชน

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 100%

เยาวชนหางไกลยา

เสพติดและมี

ทัศนคติตอระบอบ

ประชาธิปไตย

กองการศึกษา

20 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถานศึกษา - 

เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผู

ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อสําหรับพัฒนาผู

ประกอบวิชาชีพครูที่

สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

เทศบาลตําบลโคกกรวดทั้ง 2 

ศูนย

                   -                    -          40,000          40,000          40,000 ครูมีการพัฒนามาก

ขึ้น 80%

ครูในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีการสอนที่มี

คุณภาพมากขึ้น

กองการศึกษา

รวม 20  โครงการ 7,717,122 8,134,175 7,853,923 7,853,923 7,853,923



  ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ

  ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่  3  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร

      3.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

 3.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมชวยเหลือ

เกษตรกร

เพื่อสงเสริมอาชีพ

เกษตรกรในเขตเทศบาล

เกษตรกรในชุมชนเขตเทศบาล

ไดรับความชวยเหลือมีอาชีพที่

มั่นคงและมีรายไดเพิ่มขึ้น

   50,000     50,000     50,000     50,000     50,000 เกษตรกร 80% 

ไดรับความชวยเหลือ

เกษตรกรมีอาชีพ

มั่นคงและมีรายได

เพิ่มขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

"บานสวยดวยผักสวนครัว"

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนใหประชาชน

ปลูกผักสวนครัวปลอด

สารพิษไวบริโภคใน

ครัวเรือนและจําหนาย

1. จัดอบรมใหความรูในเรื่อง

การปลูกผักปลอดสารพิษแก

ประชาชน

2. จัดหาตลาดจําหนาย

ผลิตภัณฑ

             -     30,000     30,000     30,000     30,000 ประชาชน 80% ได

บริโภคผักปลอด

สารพิษ

1. สามารถลด

รายจายเพิ่มรายได

ใหกับครอบครัว

2. ประชาชนได

บริโภคพืชผักที่

ปราศจากสารพิษ

ตกคางและมี

สุขภาพแข็งแรง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการจัดตั้งศูนยถายทอด

เทคโนโลยีทางการเกษตร

เพื่อเปนศูนยกลางในการ

ใหความรู  และ

ชวยเหลือดานเกษตร

จัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษตร  จํานวน 1 ศูนย

             -     30,000     30,000     30,000     30,000 เกษตรกร 60% 

ไดรับความชวยเหลือ

ประชาชนมีที่

ปรึกษาและศูนยใน

การใหความ

ชวยเหลือทาง

การเกษตร

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 3  โครงการ 50,000 110,000 110,000 110,000 110,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.02



  ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การยกระดับใหเปนเมืองนาอยู

  ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

      4.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

4.1  แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงคและปองกัน

ปญหายาเสพติด

นักเรียน ประชาชนเกิด

ความตระหนัก  และ

สอดสองดูแลปองกัน

ปญหายาเสพติดในชุมชน

จัดกิจกรรมรณรงคตอตานยา

เสพติดในชุมชน 

         50,000          50,000            50,000            50,000            50,000 นักเรียน เยาวชน

และประชาชนรวม

กิจกรรม 80%

ชุมชนในเขต

เทศบาลปลอดจาก

ปญหายาเสพติด

สํานัก

ปลัดเทศบาล

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.02



4.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการแขงขันกีฬาเทศบาล

ตําบลโคกกรวดตานยาเสพติด

เพื่อสงเสริมใหเยาวชน

ชุมชนทํากิจกรรมยาม

วางที่เปนประโยชนไมไป

ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

เยาวชน  ชุมชนในเขตเทศบาล  

ประชาชนทั่วไป

       500,000        500,000          500,000          500,000          500,000 เยาวชนและชุมชน

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 100%

ประชาชนทํา

กิจกรรมยามวางที่

เปนประโยชนไมไป

ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

กองการศึกษา

2 โครงการแขงขันกีฬาตานยา

เสพติดในชุมชนในเขต

เทศบาลตําบลโคกกรวด

เพื่อสงเสริมใหเยาวชน

ชุมชนทํากิจกรรมยาม

วางที่เปนประโยขนไมไป

ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

เยาวชน ชุมชนในเขตเทศบาล

ประชาชนทั่วไป

       150,000        150,000          150,000          150,000          150,000 เยาวชนและชุมชน

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 100%

ประชาชนทํา

กิจกรรมยามวางที่

เปนประโยชนไมไป

ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

กองการศึกษา

3 โครงการจัดหาอุปกรณกีฬา

สําหรับชุมชน

เพื่อสนับสนุนใหประชาชน

ในชุมชนเลนกีฬา

ประชาชนในชุมชนหันมาสนใจและ

เลนกีฬา
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ชุมชนมีอุปกรณกีฬา 

80%

ประชาชนในชุมชนได

เลนกีฬา
กองการศึกษา

4 โครงการณรงคปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด

เกิดความตระหนัก และ

สอดสองดูแลปญหายา

เสพติดใน

ขุมชน

1. จัดกิจกรรมรณรงคตอตานยา

เสพติดในชุมชน 

2. ศึกษาดูงาน/เขาคายเยาวชน

       400,000        400,000          400,000          400,000          400,000 เยาวชนและชุมชน

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 100%

ชุมชนในเขต

เทศบาลปลอดจาก

ปญหายา

เสพติด

กองการศึกษา

รวม 4  โครงการ -                           -                                    1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 -                      -                      -                  

งบประมาณและที่ผานมา



 4.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผูสูงอายุ

1. เพื่อสงเสริมให

ผูสูงอายุมีความรู ความ

เขาใจในการดูแลสุขภาพ

2. เพื่อใหผูสูงอายุได

พบปะพูดคุยทํากิจกรรม

รวมกัน

1. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผูสูงอายุ

2. จัดอบรมผูสูงอายุเรื่องการ

ดูแลสุขภาพ

3. จัดกิจกรรมวันสําคัญทาง

ศาสนา

4. รับฟงพระธรรมเทศนาและ

อบรมปฏิบัติธรรม

5. จัดทัศนศึกษาดูงานการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

       400,000        400,000          400,000          400,000          400,000 1. ผูสูงอายุไดรับ

ความสุขทั้งทางกาย

และจิตใจเพิ่มขึ้น 

5%

2. มีความพึงพอใจ

ในการ

1.ผูสูงอายุไดรับ

การดูแลสุขภาพ

อยางถูกตอง และมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

2.  ผูสูงอายุไดเขา

วัดฟงเทศนและ

ปฏิบัติธรรม

กองสาธารณสุขฯ

รวม 1  โครงการ -                           -                                    400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 -                      -                      -                  

งบประมาณและที่ผานมา



4.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมอาชีพ

ในชุมชน

สนับสนุนการดําเนินงาน

ของกลุมอาชีพของ

เทศบาล

สงเสริมอาชีพ  จัดอบรมและ

สงเสริมการดูงานของกลุมอาชีพ

ในเขตเทศบาล

       750,000        750,000          750,000          750,000          750,000 ประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น 60%

กลุมอาชีพของ

เทศบาลไดรับการ

สงเสริมอาชีพ

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการพัฒนาศักยภาพของ

ผูนําชุมชน

เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

ความเปนผูนําใหแกผูนํา

ชุมชน

ผูนําชุมชน  มีบุคลิกภาพความ

เปนผูนํามากขึ้น

       750,000        750,000          750,000          750,000          750,000 ผูนําชุมชน 80% มี

ความรูเพิ่มขึ้น

สรางผูนําชุมชนได สํานัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และผู

พิการ

เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุ

และผูดอยโอกาส และผู

พิการ ใหมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น

 1. เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน

ใหกับผูดูแลผูสูงอายุ

2. เพื่อจัดซื้อเวชภัณฑยา และ

วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย

       100,000        100,000          100,000          100,000          100,000 ผูสูงอายุผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ

ผูดอยโอกาส และผู

พิการในเขต 

เทศบาลมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

4 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม

สตรี

เพื่อสงเสริมสนับสนุน

กลุมสตรีใหมีความ

เขมแข็ง

 จัดฝกอบรมใหความรู สงเสริม

อาชีพแกกลุมสตรี

         50,000          50,000            50,000            50,000            50,000 รอยละ 50% กลุม

สตรีไดรับการ

สงเสริมสนับสนุนใน

เรื่องตางๆ

กลุมสตรีมีความรู 

และไดรับการ

สงเสริมในดานตาง ๆ

สํานัก

ปลัดเทศบาล

5 โครงการสงเสริมปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสงเสริมสนับสนุน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จัดฝกอบรมใหความรู ในเรื่อง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         50,000          50,000            50,000            50,000            50,000 รอยละ 50% ของ

ประชาชนไดรับการ

สงเสริมใหความรูใน

เรื่องปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนนํา

ความรูที่ไดในเรื่อง

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชใน

ชีวิตประจําวัน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

6 โครงการปองกันและแกไข

ปญหาความรุนแรงตอเด็ก

สตรีและบุคคลในครอบครัว

เพื่อเตรียมการปองกัน

และแกไชปญหาความ

รุนแรงตอเด็ก สตรีและ

บุคคลในครอบครัว

จัดอบรม 1 ครั้ง          50,000          50,000            20,000            20,000            20,000 ปญหาเรื่องการ

กระทําความรุนแรง

ตอเด็ก สตรี และ

บุคคลในครอบครัว

ลดลง 10%

ปญหาเรื่องความ

รุนแรงตอเด็ก สตรี 

และบุคคลใน

ครอบครัวลดลง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการดําเนินงาน

สวัสดิการชุมชนกองทุนเงิน

ออมวันละ 1 บาท

เพื่อสงเสริมใหประชาชน

ไดมีการออมอยางตอเนื่อง

1. ประชาสัมพันธและรณรงค 

ใหประชาชนทราบ

2. รับสมัครและจัดทําทะเบียน

         50,000          50,000            50,000            50,000            50,000 ประชาชน 70% มี

ความรูความเขาใจ

โครงการ

ประชาชนไดมีการ

ออมเงินอยาง

ตอเนื่อง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

8 โครงการศูนยพัฒนาครอบครัว เพื่อจัดตั้งศูนยให

คําปรึกษา แนะนํา

พัฒนาครอบครัวในชุมชน

จัดตั้งศูนย  1  ศูนย          20,000          20,000            20,000            20,000            20,000  ครอบครัว 40% 

มีความเขมแข็ง

เพื่อใหประชาชนใน

ชุมชนไดมีศูนยให

คําแนะนําปรึกษา

สํานัก

ปลัดเทศบาล

9 โครงการจิตอาสาพัฒนา

ทองถิ่น

เพื่อใหจิตอาสาสวน

ราชการและประชาชน

รวมพัฒนาทองถิ่นใน

การพัฒนา ทําความ

สะอาด ปรับปรุงภูมิ

ทัศนสถานที่ราชการ คู 

คลอง ที่

สาธารณประโยชน

มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

ทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน

สวนราชการ คู คลอง และที่

สาธารณประโยชน จํานวน 12 

ครั้ง

                   -                    -          100,000          100,000          100,000  จิตอาสา นักเรียน 

ประชาชน เขารวม

กิจกรรรม 70%

สถานที่ราชการ คู 

คลอง ที่

สาธารณประโยชน 

สะอาด สวยงาม รม

รื่น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 9  โครงการ -                           -                                    1,822,561 1,822,562 1,892,563 1,892,564 1,892,565 -                      -                      -                  

งบประมาณและที่ผานมา



4.5  แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการใหการสงเคราะห

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

เพื่อใหการสงเคราะหแก

ผูสูงอายุในเขตเทศบาล

ใหมีรายไดมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

ผูสูงอายุในเขตเทศบาล     8,800,000     9,530,000     10,293,000     11,116,440     12,000,000 ผูสูงอายุไดรับความ

ชวยเหลือ 100%

ผูสูงอายุ ในเขต

เทศบาลมีรายไดมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการใหการสงเคราะห

เบี้ยยังชีพผูพิการ

เพื่อใหการสงเคราะหแก

ผูพิการในเขตเทศบาลให

มีรายไดมีคุณภาพชีวิตที่

ดีขึ้น

ผูพิการในเขตเทศบาล     1,800,000     2,010,000       2,211,000       2,388,000       2,579,000 ผูพิการไดรับความ

ชวยเหลือ 100%

ผูพิการ ในเขต

เทศบาลมีรายไดมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการใหการสงเคราะห

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

เพื่อใหการสงเคราะหแก

ผูปวยเอดสในเขต

เทศบาลใหมีรายไดมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผูปวยเอดสในเขตเทศบาล          50,000          50,000            50,000            50,000            50,000 ผูปวยเอดสไดรับ

ความชวยเหลือ 

100%

ผูปวยเอดส ในเขต

เทศบาลมีรายไดมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

4 โครงการสนับสนุนกองทุน

สวัสดิการชุมชนเทศบาล

ตําบลโคกกรวด

เพื่อใหประชาชนมีการ

ออมเงินอยางตอเนื่อง

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล

โคกกรวด

                   -        100,000          100,000          100,000          100,000 ประชาชน 70% มี

ความรูความเขาใจ

โครงการ

ประชาชนไดมีการ

ออมเงินอยาง

ตอเนื่อง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 4  โครงการ -                           -                                    10,650,000 11,690,000 12,654,000 13,654,440 14,729,000 -                      -                      -                  

งบประมาณและที่ผานมา



  ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การยกระดับใหเปนเมืองนาอยู

  ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

      5.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

5.1  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมการ

ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

เพื่อสงเสริมใหประชาชนได

ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

1. จัดกิจกรรมสงเสริมการออก

กําลังกาย

2. การรวมกลุมออกกําลังกาย

3. จัดกิจกรรมเตนแอโรบิคหรือ

กิจกรรมออกกําลังกายอื่นๆ ใน

ชุมชน

4. นําสมาชิกชมรมรวมแขงขัน

ออกกําลังกายนอกสถานที่

5. อบรมแกนนํา/สรางแกนนํา

ออกกําลังกาย

      50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 สงเสริมพัฒนา

คุณภาพคนในชุมชน

ของเทศบาลเพิ่มขึ้น 

5%

1. ประชาชนไดมี

สุขภาพดี แข็งแรง ทั้ง

กายและใจ

2. มีการจัดตั้งกลุม

ออกกําลังกายอยาง

นอย 5 กลุม และ

ดําเนินกิจกรรมที่มีอยู

เดิมอยางตอเนื่อง

3. จํานวนสมาชิก

ชมรมเพิ่มมากขึ้น

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

2 โครงการสัตวปลอดโรค  

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

เพื่อขับเคลื่อนโครงการตาม

พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ

พระเจาลูกยาเธอเจาฟาจุฬา

ภรณวลัย ลักษณอัครราช

กุมารี ในการกําจัดโรคพิษ

สุนัขบาใหหมดสิ้นไป

สํารวจขอมูลสัตวเลี้ยงสุนัข - 

แมวในเขตเทศบาลและขึ้น

ทะเบียนสัตวเลี้ยง ในระบบ 

thairabies.net

                -       60,000       60,000       60,000       60,000 1. ไมมีผูปวยและ

เสียชีวิตจากโรคพิษ

สุนัขบา

2. สุนัข แมว ไดรับ

วัคซีนครบ 100%

การดําเนินงาน

ปองกันและควบคุม

โรคพิษสุนัขบามี

ประสิทธิภาพ

ดําเนินงานได

ครอบคลุมครบถวน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการพัฒนาศักยภาพของ

แกนนําสาธารณสุขในชุมชน

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

แกนนําสาธารณสุข

ในชุมชน

2. เพื่อใหแกนนําสาธารณสุข

ในชุมชนมีความรู ความ

เขาใจ เพิ่มพูนทักษะในการ

ทํางานในชุมชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกน

นําสาธารณสุข อาทิ

1. ประชุม/อบรม ความรู แกน

นําสาธารณสุขในชุมชน

2. ศึกษาดูงานการดําเนินงาน

สาธารณสุขมูลฐานของ

หนวยงานที่ไดรับการยกยอง 

เปนตัวอยางที่ดี

    400,000     400,000     400,000     400,000     400,000 แกนนําสาธารณสุขใน

ชุมชนมีความรูความ

เขาใจในงานแกนนํา

สาธารณสุขชุมชน

เพิ่มมากขึ้น 5%

แกนนําสาธารณสุข

ในชุมชนไดรับความรู

 พัฒนาศักยภาพของ

ตนเอง สงผลให

ชุมชนมีความเขมแข็ง

ดานสุขภาพ

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการรณรงคปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออก

1. เพื่อปองกันและควบคุม

การเกิดโรคไขเลือดออกใน

ชุมชน

2. เพื่อกระตุนใหเยาวชน

ประชาชนเกิดการตื่นตัวและ

มีสวนรวมในการปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออกมาก

ยิ่งขึ้น

3. เพื่อใหบริการฉีดพน

สารเคมีกําจัดยุง แจกสาร

กําจัดลูกน้ําและใหความรูแก

ประชาชนในชุมชน

จัดกิจกรรมการปองกันและแกไข

ปญหาโรคไขเลือดออก อาทิ

1. จัดประชุม/อบรม ผูนําชุมชน/

 อสม/แกนนําสุขภาพ

2. เดินรณรงคปองกันโรค

ไขเลือดออกในชุมชน ให

ประชาชนตี่นตัวและมีสวนรวม

ในการปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก

3. ออกสํารวจลูกน้ํายุงลายตาม

ครัวเรือนและแจกแผนพับ แจก

ทรายอะเบท

4. ทําปายประชาสัมพันธในการ

เดินรณรงคปองกันโรค

ไขเลือดออก

๕. จัดนิทรรศการความรู เรื่อง

โรคไขเลือดออกในการออกหนวย

เทศบาลเคลื่อนที่

6. ออกหนวยเคลื่อนที่ฉีดพน

สารเคมีกําจัดยุงในชุมชน

    150,000     150,000     150,000     150,000     150,000 ไมมีผูเสียชีวิตจากโรค

ไขเลือดออก

1. สามารถปองกัน

และควบคุมการเกิด

โรคไขเลือดออกได

อยางมีประสิทธิภาพ

2.  อัตราปวยดวยโรค

ไขเลือดไมเกิน 50:

ประชากรแสนคน

3.เยาวชน ประชาชน

ในชุมชนมีความรู

ความเขาใจในการ

ปองกันโรค

ไขเลือดออก 

ตระหนักและมีสวน

รวมอยางจริงจังใน

การปองกันและ

ควบคุมโรค

ไขเลือดออก

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการปองกันโรคเอดสและ

สงเสริมคุณภาพชีวิตผูปวยเอดส

1. เพื่อสรางความรู ความ

เขาใจเรื่องโรคเอดสและ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

ใหกับเยาวชน

2. เพื่อใหลดอัตราการ

ตั้งครรภกอนวัยอันควร

3. เพื่อใหผูปวยเอดส ไดรับ

การดูแลรักษาสุขภาพโดย

การติดตามออกเยี่ยม 

ครอบครัวผูปวยเอดส

4. เพื่อคนหาผูปวยเอดสราย

ใหมชวยเหลือและสงตอการ

รักษาอยางถูกตองเหมาะสม

1. จัดประชุม/อบรม เรื่องโรค

เอดสและโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธใหกับวัยรุนเยาวชน 

 นักเรียน กลุมเสี่ยง

2. คนหาผูปวยเอดสรายใหม  

เพื่อสงตอชวยเหลือ  ใหไดรับ

การรักษาอยางถูกตอง

3. เยี่ยมครอบครัวผูปวยเอดส  

สอบถามความตองการชวยเหลือ

ใหความรูการดูแลรักษา

4. ติดตามประสานงานกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของกับการรักษา

5. ชวยเหลือคาเดินทางใหกับ

ผูปวยเอดสในการเดินทางไปรับ

การรักษา

6. จัดทําฐานขอมูลผูปวยเอดส

7. จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน

และแกไขปญหาโรคเอดส

      25,000       25,000       25,000       25,000       25,000 นักเรียน/เยาวชน 

กลุมเปาหมายรวม

กิจกรรมอยางนอย

รอยละ 80

1. นักเรียน เยาวชน 

วัยรุนกลุมเสี่ยงมี

ความรู ความเขาใจ

เรื่องโรคเอดสรูจัก

ทักษะในการใชชีวิต

และรูจักปองกัน

ตนเองจากการติดเชื้อ

เอดส

2. นักเรียน เยาวชน 

วัยรุนกลุมเสี่ยง มี

ทักษะในการใชชีวิตมี

ความรูความเขาใจ

สามารถปองกัน

ตนเองจากการ

ตั้งครรภในวัยเรียนได

3. ผูปวยเอดสไดรับ

การดูแลสุขภาพและ

ไดรับการรักษาที่

ถูกตองอยางถูกตอง

อยางตอเนื่อง

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการอบรมผูประกอบการ

รานอาหารแผงลอย  ผูคาใน

ตลาด และคุมครองผูบริโภค

ดานอาหาร

1. เพื่อพัฒนาและยกระดับ

สถานที่จําหนายอาหารใหได

มาตรฐานถูกสุขลักษณะ

2. เพื่อใหผูประกอบการ

ดานอาหารผูคาในตลาด  มี

การพัฒนาและปรับปรุง

ตนเองและสถานที่จําหนาย

อาหารใหสะอาดถูก

สุขลักษณะ

3. เพื่อคุมครองผูบริโภคได

บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ

สะอาดปลอดภัย

1. จัดประชุม/อบรม

ผูประกอบการรานอาหารแผง

ลอย ผูคาในตลาดอาหารแผงลอย

 ผูคาในตลาด

2. จัดตั้งคณะกรรมการ/ชมรม

ตลาดสดและรานอาหาร

3. เผยแพรขาวสารความเขาใจ

ใหกับผูบริโภคและรับเรื่องราว

รองทุกขเกี่ยวกับสินคาและ

บริการที่ไมไดมาตรฐาน

4. ออกตรวจแนะนํา

ผูประกอบการรานอาหารผูคาใจ

ตลาด  และเก็บอาหารเพื่อ

ตรวจหาสารปนเปอนอันตราย

5. ลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล

6. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

สถานประกอบการ  ที่ไดรับรางวัล

      50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 สถานที่จําหนาย

อาหารไดตามเกณฑ

มาตรฐานของกรม

อนามัยอยางนอย 

รอยละ 80

1. สถานที่จําหนาย

อาหารสถานที่สะสม

อาหารตลาดสด 

สะอาดถูกสุขลักษณะ

ตามมาตรฐานของ 

กรมอนามัย

2. ไมมีเรื่องรองเรียน

อาหารที่ไมได

คุณภาพและมี

มาตรฐาน  ตลอดจน

ไมพบสารปนเปอนที่

เปนอันตรายใน

อาหารที่สุมตัวอยาง

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

7 โครงการรณรงคและปองกัน

โรคพิษสุนัขบาและคุมกําเนิด

ในสัตวเลี้ยง

1. เพื่อใหประชาชนมีความรู

ความเขาในเกี่ยวกับโรคพิษ

สุนัขบาและรณรงคฉีดวัคซีน

สุนัขและยาคุมกําเนิดใหกับ

สุนัขและแมวในชุมชน

2. จัดกิจกรรมรณรงคและ

เผยแพรประชาสัมพันธฉีด

วัคซีนสัตวเลี้ยง

1. จัดอบรมอาสาสมัครปศุสัตว

2. ออกหนวยเคลื่อนที่บริการฉีด

วัคซีนและยาคุมกําเนิดใหกับ

สุนัขและแมว ในชุมชน

3. จัดกิจกรรมรณรงคและ

เผยแพรประชาสัมพันธฉีดวัดซีน

สัตวเลี้ยง

      60,000                 -                 -                 -                 - ไมมีผูเสียชีวิตจากโรค

พิษสุนัขบา

1. ประชาชน/ชุมชน

ปลอดจากโรคพิษ

สุนัขบา

2. ประชาชนมี

ความรูความเขาใจ 

สามารถปองกันโรค

พิษสุนัขบา

3. ประชากรสุนัข/

แมว ไมเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

8 อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

เพื่อใหแตละหมูบานมี

งบประมาณไดดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการ

พระราชดําริ ดานสาธารณสุข

18 ชุมชน  ดําเนินโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

ชุมชนละ 3  โครงการ

    360,000     360,000     360,000     360,000     360,000 ชุมชนแตละชุมชน

ไดรับเงินอุดหนุน 

ชุมชนละ 20,000 

บาท

ชุมชนมีงบประมาณ

ไดดําเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชดําริ ดาน

สาธารณสุขชุมชนละ

 3 โครงการ

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

9 โครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข

บาตาม

เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว

ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบา ตามพระ

ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ

เจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภร

วลัยลักษณอัครราชกุมารี

สุนัขและแมวในพื้นที่ตําบลโคก

กรวดไดรับการควบคุมและ

ปองกันโรคพิษสุนัขบา

      50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 สุนัขและแมวในพื้นที่

ตําบลโคกกรวด ไดรับ

การควบคุมและ

ปองกันโรคพิษสุนัข

บารอยละ100 ของ

ขอมูลจํานวนสุนัข/

แมว ของตําบล

ในพื้นที่ตําบลโคก

กรวดปลอดจากโรค

พิษสุนัขบา

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

รวม 9  โครงการ 1,145,000 1,145,000 1,145,000 1,145,000 1,145,000

             5.2  แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติในพื้นที่

เทศบาลตําบล

โคกกรวด

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

ของประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลโคกกรวด

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตําบลโคกกรวด

    300,000     300,000     300,000     300,000     300,000 จํานวนประชาชนมี

สุขภาพเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีสุขภาพดี

ดวยการบริหาร

จัดการแบบมีสวน

รวมของภาคประชาชน

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

รวม 1  โครงการ -                                -                                     300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 -                        -                        -                  

งบประมาณและที่ผานมา



  ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ

  ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

      6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

6.1  แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงอาคาร 

ตอเติมหลังคากันแดด 

ณ  อาคารบานพักศูนยสงเสริม

สุขภาพผูสูงอายุ 

หมูที่ 1 ต.โคกกรวด

อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

เพื่อใหมีพื้นที่ทํากิจกรรม

ไดมากขึ้น

กวาง 2 ม.  ยาว  7 ม. 

ทั้ง 2 ฝง(ตามแบบแปลน

เทศบาลตําบลโคกกรวด)

        260,000                    -                    -                    -                    - พื้นที่ทํากิจกรรม

เพิ่มขึ้น  20%

ประชาชนมีพื้นที่ทํา

กิจกรรมเพิ่มขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล

2 โครงการปรับปรุงหองอาคาร

ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สงเสริมอาชีพผูสูงอายุเทศบาล

ตําบลโคกกรวด

เพื่อใหมีพื้นที่ทํากิจกรรม

ไดมากขึ้น

 - ติดตั้งผนังอลูมิเนียมลูกฟูก

ตอนลางตอนบนกระจกหนา 

6 มม. ขนาด 4 x 2.70 ม. 

และ 3.40x2.70 เมตร 

พรอมบานประตู บานสวิง 

ขนาด 1 x 2 ม. จํานวน 2 

ชุด 

 - ติดตั้งผนังอลูมิเนียม 

ลูกฟูกตอนลาง ตอนบน

กระจกหนา 6 มม. ขนาด 

2.80 x 2.70 ม. จํานวน 2 

ชุด

        112,000                    -                    -                    -                    - พื้นที่ทํากิจกรรม

เพิ่มขึ้น  20%

ประชาชนมีพื้นที่ทํา

กิจกรรมเพิ่มขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการกอสรางโรงเรือนเพาะชํา

พันธไมและเก็บพัสดุ บริเวณพื้นที่

สาธารณะ 9 ไร

หมูที่ 4 ต.โคกกรวดอ.เมือง  

จ.นครราชสีมา

เพื่อเปนแหลงเพาะชํา

กลาไมแหลงอนุบาล

ตนไมและแหลง

บํารุงรักษาตนไมเพื่อใช

ในงานของเทศบาลและ

แจกจายตนไมใหกับ

ประชาชน

ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 12 ม.

 รวมพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

 72 ตร.ม. เพื่อใชเปนอาคาร

เพาะชําพันธไมและเก็บพัสดุ 

 หลังคาโครงเหล็กสวนโรง

เพาะชํามุงดวยวัสดุโปรงแสง

ลอดพัสดุมุงดวยแมททัลชีท 

พรอมถังเก็บน้ํากับแมททัลชีล

 สวนเก็บ2000 ลิตร  

จํานวน 1 ถัง ปมน้ําอัตโนมัติ

 จํานวน 1 ชุด  และระบบ

ไฟฟา

        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000 เทศบาลมีแหลงเพาะ

ชําและแหลงอนุบาล

ตนไมเพิ่มขึ้น 100%

เทศบาลมีแหลง

เพาะชําตนไม และ

เพื่อใชในงาน

เทศบาลและเพื่อ

แจกจายประชาชน

สํานักปลัดเทศบาล

4 โครงการกอสรางอาคารพิพิธภัณฑ

เทศบาลตําบล

โคกกรวด บริเวณหลังสํานักงาน

เทศบาลตําบลโคกกรวด หมู 6 

ต.โคกกรวดอ.เมือง จ.นครราชสีมา

เพื่อใชเปนสถานที่เก็บ

ของโบราณของหายาก 

ชีวประวัติของบุคคล

สําคัญในเขตเทศบาล

ตําบลโคกกรวด

อาคาร คลส.3ชั้น ขนาดกวาง

 7.00 เมตร ยาว 24.00 

เมตร บริเวณหลังสํานักงาน

เทศบาลตําบลโคกกรวด หมู 

6 ต.โคกกรวด

     4,500,000     4,500,000     4,500,000     4,500,000     4,500,000 เด็ก เยาวชนรุนหลัง 

60% ไดรับความรูใน

เรื่องของโบราณ 

ของหายาก และ

ชีวประวัติของบุคคล

สําคัญในเขตเทศบาล

ประชาชนไดรับ

ความรูในเรื่องของ

โบราณและ

ชีวประวัติบุคคล

สําคัญในเขตเทศฐาล

สํานักปลัดเทศบาล

5 โครงการกอสรางอาคาร

อเนกประสงค บริเวณถนนเทศบาล

 14 (หลังตูยามตํารวจ) ม.6 ต.

โคกกรวดอ อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา

เพื่อใชเปนที่เก็บของหรือ

ใชประโยชนอื่นของ

เทศบาล

ขนาดกวาง 7.00 เมตร ยาว

 20.00 เมตร (รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาล

ตําบลโคกกรวด)

        900,000                    -                    -                    - เพื่อเก็บของมีพื้นที่

ใชประโยชนเพิ่มขึ้น

เทศบาลมีพื้นที่ใช

ประโยชนเพิ่มขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการกอสรางอาคารสถาน

ธนานุบาล 2 ชั้น 

บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลโคก

กรวด หมู 6 ต.โคกกรวด

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เพื่อใหมีสถานธนานุบาล

สําหรับเปนแหลงเงินทุน

ใหกับประชาชน

กอสรางอาคารสถาน

ธนานุบาล 2 ชั้น ขนาดกวาง 

11 ม. ยาว 18 ม. บริเวณ

สํานักงานเทศบาลตําบลโคก

กรวด หมู 6 

ต.โคกกรวด อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา 

จํานวน 1 แหง

      4,950,000      4,950,000      4,950,000      4,950,000      4,950,000 ประชาชนไดใช

ประโยชน จํานวน 

70%

ประชาชนมีแหลง

เงินทุนสํารอง

สํานักปลัดเทศบาล

7 โครงการกอสรางสถาปตยกรรมพื้นถิ่น

 เรือนโคราช เทศบาลตําบลโคกกรวด

 บริเวณที่สาธารณะ 9 ไร ม. 4 

บานละลมหมอ ต.โคกกรวด

 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เพื่อใชเปนสถานที่เปน

แหลงเรียนรู

กอสรางสถาปตยกรรมพื้นถิ่น 

เรือนโคราช เทศบาลตําบลโคก

กรวด เรือนไมชั้นเดียวยกพื้นสูง

ใตถุนโลง แบบดั้งเดิม ขนาด

เรือนกวาง 8.93 เมตร เรือน

ยาว 11.10 เมตร 

ประกอบดวย

 - ระเบียง ขนาด 2.50 เมตร

ยาว 7.28 เมตร

 - ระเบียง ขนาด 2.50 เมตร

ยาว 7.28 เมตร

 - นอกชาน ขนาด3.00 เมตร

ยาว 8.93 เมตร

 - ครัว ขนาด 2.00 เมตร

ยาว 2.45 เมตร

                     -                     -                     -      2,942,000      2,942,000 มีสถานที่แหลงเรียนรู 

1 แหง

เด็กและเยาวชนมี

แหลงเรียนรูเรื่องบาน

โบราณ

สํานักปลัดเทศบาล

8 โครงการจัดตั้งสํานักทะเบียนราษฎร เพื่อใหบริการประชาชน

ดานทะเบียนราษฎรในเขต

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อยางรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จัดตั้งสํานักงานทะเบียน

เทศบาลตําบลโคกกรวด จํานวน

 1 แหง

                     -      1,500,000      1,500,000      1,500,000      1,500,000 ประชาชน 70% 

ไดรับความสะดวกใน

การใหบริการมากขึ้น

ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลโคก

กรวดไดรับบริการ

ดานทะเบียนราษฎร

อยางสะดวก รวดเร็ว

สํานักปลัดเทศบาล



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการกอสรางปายแหลงเรียนรู

งานฐานทรัพยากรทองถิ่นเทศบาล

ตําบลโคกกรวด ตนแบบเฉลิมพระ

เกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.

2562 เทศบาลตําบลโคกกรวด

บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบล

โคกกรวด หมูที่ 6 ตําบลโคกกรวด

อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนให

สวยงาม

ปายแหลงเรียนรูงานฐาน

ทรัพยากรทองถิ่นเทศบาล

ตําบลโคกกรวด ตนแบบเฉลิม

พระเกียรติฯ เนื่องในโอกาส

มหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก พ.ศ.2562 

เทศบาลตําบลโคกกรวด 

ขนาดกวาง 0.90 เมตร

ยาว 2.40 เมตร 

จํานวน 1 ปาย

                     -                     -           91,300                     -                     - มีปายศูนยเรียนรูฐาน

ทรัพยกรทองถิ่น 

จํานวน 1 ปาย

มีปายศูนยเรียนรูฐาน

ทรัพยกรทองถิ่น

สํานักปลัดเทศบาล

รวม 9  โครงการ -                             -                                   11,022,000 11,250,000 11,341,300 14,192,000 14,192,000 -                        -                     



6.2  แผนงานกองการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบลโคกกรวด 

(บานโคกเพชร)

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กไดมาตรฐาน 

เหมาะสมตอการเรียน  

การสอน

 1. งานเหล็กดัดประตู

     - เหล็กดัดประตู ขนาด  

2.00 x 2.00 ม. พรอม

ติดตั้งมุงลวด จํานวน 1 ชุด

     -  เหล็กดัดประตู ขนาด 

1.00 x 2.00 ม. พรอม

ติดตั้งมุงลวด จํานวน 1 ชุด

2. งานติดตั้งมุงลวดหนาตาง  

     - มุงลวดหนาตาง น.1 

ขนาด 1.06 x  2.20 ม. 

จํานวน 3 ชุด

3. งานติดตั้งผามานประตู

แบบจีบพรอมอุปกรณ

       - ประตูขนาด 2.00 x 

2.00 ม. จํานวน 1 ชุด

       - ประตูขนาด 1.00 x 

2.00 จํานวน 2 ชุด

4. งานติดตั้งผามานหนาตาง

แบบจีบพรอมอุปกรณ

      - หนาตาง ขนาด 1.06 

x 2.20 ม. จํานวน 6 ชุด

5. งานประตูบานมวน พรอม

อุปกรณ จํานวน 1 ชุด

         99,000                    -                    -                    -                    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

มีมาตรฐาน  100%

1. ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีความ

เหมาะสมตอการ

เรียน การสอน

2.  ครู/นักเรียน

มัธยมมีความสะดวก

 ปลอดภัยในการ

เรียน/การสอนใน

การเรียน/การสอน

ยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

รวม 1  โครงการ -                            -                                 99,000 -                  -                  -                  -                  -                       -                      -                    

งบประมาณและที่ผานมา



6.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงขยายหลังคากัน

แดดอาคารโรงผลิตกาซชีวภาพ

จากขยะชุมชนเทศบาลตําบลโคก

กรวด หมูที่ 4 

ต.โคกกรวด อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา

เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ

จัดเก็บสิ่งของ ของทาง

ราชการและปองกัน

ทรัพยสินเสียหายที่เกิด

จากน้ําฝนกระเด็นใส

ขนาดหลังคากันแดด

กวาง 3.20ม. ยาว8.40 ม.

พรอมเทพื้น คสล.หนา0.10 

ม. พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 15

 ตร.ม.

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 มีพื้นที่ในการจัดเก็บ

สิ่งของเพิ่มขึ้น 10%

มีพื้นที่ใชสอยเยอะ

ขึ้นและไมมี

ทรัพยสินของทาง

ราชการเสียหาย

กองสาธารณสุข

รวม 1  โครงการ -                            -                                 100,000 100,000      100,000      100,000      100,000      -                       -                      -                    

งบประมาณและที่ผานมา



6.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางลาน คสล. บริเวณ

 พื้นที่ศาลาประชาคมบานดอน

แตวหมูที่ 3 ต.โคกกรวด  อ.เมือง

เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ ทํา

กิจกรรมของประชาชน 

ในชุมชน

หนาเฉลี่ย 0.15 ม. รวม

พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

282 ตร.ม. ประกอบดวย 

 - พื้นที่ที่ 1 พื้นที่สามเหลี่ยม

กวาง11.50 ม. ยาว 12 ม. 

ดานทิศตะวันตกศาลา

ประชาคม

 - พื้นที่ที่ 2 พื้นที่สี่เหลี่ยม 

กวาง 4 ม.ยาว 6.30 ม. 

ดานทิศตะวันตกศาลา

ประชาคม

 - พื้นที่ที่ 3 พื้นที่สามเหลี่ยม

 กวาง10 ม. ยาว 14 ม. ดาน

เหนือศาลาประชาคม

 - พื้นที่ที่ 4 พื้นที่สี่เหลี่ยม  

กวาง 6 ม.ยาว 10.80 ม. 

ดานทิศตะวันออกเฉียงใต

ศาลาประชาคม

         144,100                       -                    -                    -                    - มีพื้นที่ในการทํา

กิจกรรมเพิ่มขึ้น 20%

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การ จัดกิจกรรม

กองชาง

2 โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย

บริเวณชุมชนสุขใจ  บานสระ

มโนราห หมูที่ 6 ต.โคกกรวด อ.

เมือง

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ทราบขอมูลขาวสารที่

เทศบาลประชาสัมพันธ

รายละเอียดตามรายการ

ประมาณราคากอสรางตัวเสา

ติดตั้งลําโพงตามแบบ

กอสรางมาตรฐานของหอ

กระจายขาวแบบเสียงตาม

สาย ของกรมสงเสริม

         145,000                       -                    -                    -                    - ประชาชนได

รับทราบขอมูล

ขาวสารของเทศบาล

ตําบลโคกกรวด

เพิ่มขึ้น 20%

ประชาชนได

รับทราบขอมูล

ขาวสารที่เทศบาล

จะประชาสัมพันธ

กองชาง

งบประมาณและที่ผานมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณ

ถนนเทศบาล ติดหอพักนายชูศักดิ์ 

 บัวบูชา  ถนนเทศบาล 6 เชื่อมตอ

ถนนเทศบาล 23 หมูที่ 6 ต.โคก

กรวด  อ.เมือง

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการใช

ถนนสัญจร ไป - มา

คสล.หนา 0.15 ม. กวาง 4 

ม.ยาว 300 ม. พื้นที่กอสราง

ไมนอยกวา1,200  ตร.ม.

         950,000                       -                    -                    -                    - เทศบาลมีถนน

สําหรับคมนาคมได

อยางสะดวก70 %  

ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การใชถนนสัญจร

ไป - มา

กองชาง

4 โครงการปรับปรุงซอมแซมพื้น

อาคารเอนกประสงคบานดอนแตว

 คสล.บริเวณอาคารเอนกประสงค

บานดอนแตว ม.3 ต.โคกกรวด อ.

เมือง

เพื่อปรับปรุงซอมแซม

อาคารเอนกประสงคให

สามารถใชงานได

คสล.หนา 0.10 ม. กวาง 20

 ม.ยาว 30 ม.  พื้นที่กอสราง

ไมนอยกวา600  ตร.ม.

         258,000                       -                    -                    -                    - อาคารเอนกประสงค

มีพื้นที่ใชงานได 

100%

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การมาใชกิจกรรม

ที่อาคาร

เอนกประสงค

กองชาง

5 โครงการกอสรางรั้วบังตา  

และปรับปรุงพื้น คสล. บริเวณ

หองน้ําตลาดโคกเพชร หมูที่ 14ต.

โคกกรวด  อ.เมือง

เพื่อความเปนระเบียบ

เรียบรอย ในการ

ใหบริการประชาชน

สูง 1.50 ม.  ยาว  32 ม. 

และปรับปรุงพื้น คสล.

         100,000                       -                    -                    -                    - มีความเปนระเบียบ

เรียบรอย ไมนอย

กวารอยละ 70

ประชาชนมีความ

พึงพอใจในการมา

ใชบริการของ

เทศบาล

กองชาง

6 โครงการตอเติมหลังคากันแดด

อาคารเอนกประสงคบานละลม

หมอณ อาคารเอนกประสงคบาน

ละลมหมอหมูที่ 4 ต.โคกกรวด  อ.

เมือง

เพื่อใหมีพื้นที่ทํากิจกรรม

ไดมากขึ้น

ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 30 ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลโคกกรวด)

         230,000                       -                    -                    -                    - พื้นที่ทํากิจกรรม

เพิ่มขึ้น  20%

ประชาชนมีพื้นที่

เพิ่มขึ้น

กองชาง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

7 โครงการติดตั้งราวกันตก บริเวณ

อาคารเอนกประสงคบานละลม

หมอและบริเวณถนนเทศบาล 20 

ขางบานนายจงจิต ดุงโคกกรวด 

หมูที่ 4 ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ.

นครราชสีมา

เพื่อปองกันเด็กเล็กตก

บริเวณรางระบายน้ํา

จุดที่ 1 บริเวณอาคาร

เอนกประสงคบานละลมหมอ

 ติดตั้งราวกันเหล็กยาว 91 

ม. สูง  1.00 ม.

จุดที่ 2 บริเวณถนนเทศบาล

 20ขางบานนายจงจิต ดุง

โคกกรวด ติดตั้งราวกันตก

เหล็ก ยาว 76.50 ม. สูง 

1.00 ม.

         100,000                       -                    -                    -                    - ประชาชนที่อยูใน

บริเวณรางระบายน้ํา

 ทั้ง 2 จุด มีความ

พึงพอใจ 70%

ไมมีเด็กเล็กตกลง

รางระบายน้ํา ทั้ง

 2 จุด ดังกลาว

กองชาง

8 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติก

ชวงที่ 1 บริเวณซอยบานนายผจญ

 ถนนเทศบาล 23 เชื่อมตอถนน

เทศบาล 5 

ชวงที่ 2 บริเวณซอยขางศูนย

สุขภาพ ถนนเทศบาล 23 

เชื่อมตอถนนเทศบาล 5

หมูที่ 1 ต.โคกกรวด อ.เมือง

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการใช

ถนนสัญจรไป - มา

ปรับปรุงแอสฟลทติก หนา

เฉลี่ย 0.05 ม.

ชวงที่ 1 กวางเฉลี่ย 8  ม. 

ความยาว รวม 83 ม. รวม

พื้นที่กอสรางไมนอย กวา 

644 ตร.ม. 

ชวงที่ 2 กวางเฉลี่ย 5 - 

6.50 ม. ความยาวรวม 122

 ม. รวมพื้นที่กอสราง ไมนอย

กวา 710 ตร.ม.

         481,300                       -                    -                    -                    - เทศบาลมีถนน

สําหรับคมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การใชถนนสัญจร

ไป - มา

กองชาง

9 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติ

กบริเวณถนนเทศบาล 14  หมูที่ 

6ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ.

นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการใช

ถนนสัญจรไป - มา

หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กวาง

เฉลี่ย 8 ม.ความยาวรวม 

230 ม. รวมพื้นที่กอสรางไม

นอยกวา 1,840 ตร.ม.

         564,500                       -                    -                    -                    - เทศบาลมีถนน

สําหรับคมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การใชถนนสัญจร

ไป - มา

กองชาง

10 โครงการติดตั้งแผงโซลาเซลล 

บริเวณสํานักงานเทศบาล  หมูที่ 6

 ต.โคกกรวดอ.เมือง  จ.นครราชสีมา

เพื่อประหยัดพลังงาน

ไฟฟาในสํานักงาน

เทศบาลตําบลโคกกรวด

แผงโซลาเซลล  จํานวน 250

 วัตตจํานวน 40 แผง

         415,000                       -                    -                    -                    - คาไฟฟาลดลง  50% สํานักงาน

เทศบาลตําบล

โคกกรวดสามารถ

ประหยัด

กองชาง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

11 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา 

คสล.พรอมเทกลับพื้น คสล. 

บริเวณถนนภายในชุมชนประชา

รวมใน หมูที่ 2 ต.โคกกรวด อ.

เมือง จ.นครราชสีมา

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

และระบายน้ําเสีย

ภายในหมูบาน

คสล. ∅ 0.40 ม. พรอมบอ

พัก จํานวน 24 บอ ความ

ยาวรวม 266 ม. พรอมเท

กลับพื้น คสล. กวางเฉลี่ย 1 

ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 

200 ม. หรือรวมพื้นที่ 

กอสรางไมนอยกวา 200 

ตร.ม.

         753,000                       -                    -                    -                    - สามารถระบายน้ําได

กวา 80%

ภายในหมูบานไม

มีน้ําทวมขังและ

น้ําเสีย

กองชาง

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส

ฟลทติกคอนกรีต บริเวณซอยบาน

นางผัน พันโคกกรวด ถึงสุดเขต

รถไฟ หมูที่ 3 ต.โคกกรวด อ.เมือง

 จ.นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความ สะดวกในการใช

ถนนสัญจรไป - มา

ขนาดกวางเฉลี่ย 3.80 ม. 

หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความ

ยาวรวม 151ม. พื้นที่ไม

นอยกวา 573 ตร.ม.

         205,100                       -                    -                    -                    - เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การใชถนนสัญจร

ไป - มา

กองชาง

13 โครงการกอสรางอาคารสงเสริม

สุขภาพ หมูที่ 1 ต.โคกกรวด

เพื่อสงเสริมการออก

กําลังกายใหกับ

ประชาชนในพื้นที่

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 7 

เมตร

                      -                       -        446,000                    -                    - พื้นที่ทํากิจกรรม

เพิ่มขึ้น  20%

ประชาชนมีพื้นที่

เพิ่มขึ้น

กองชาง

14 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา 

คสล. บริเวณถนนเขาหอพักศิวาพร

รักษเชื่อมตอถนนเทศบาล 17 หมู

 3 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

และระบายน้ําภายใน

หมูบาน

ขนาดกวางเฉลี่ย ∅ 0.60 

เมตร พรอมบอพักน้ํา จํานวน

 14 บอ ความยาวรวม 130 

เมตร พรอมเทกลับผิวจราจร

 คสล. ขนาดกวางเฉลี่ย 1.00

 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

 ยาว 130 เมตร หรือรวม

พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

112 ตารางเมตร

                      -                       -                    -        497,000                    - สามารถระบายน้ําได

กวา 80%

ภายในหมูบานไม

มีน้ําทวมขังและ

น้ําเสีย

กองชาง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

15 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา 

คสล. บริเวณถนนเทศบาล 13 หมู

 1 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

และระบายน้ําภายใน

หมูบาน

ขนาดกวางเฉลี่ย ∅ 0.60 

เมตร พรอมบอพักน้ํา จํานวน

 8 บอ ความยาวรวม 70 

เมตร พรอมถนน คสล.ขนาด

กวางเฉลี่ย 5.00 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว80 

เมตร หรือรวมพื้นที่กอสราง

ไมนอยกวา 389 ตารางเมตร

                      -                       -                    -        500,000                    - สามารถระบายน้ําได

กวา 80%

ภายในหมูบานไม

มีน้ําทวมขังและ

น้ําเสีย

กองชาง

16 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส

ฟลทติก คอนกรีต บริเวณถนน

เทศบาล 1 หมูที่ 3 ตโคกกรวด อ.

เมือง จ.นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการใช

ถนนสัญจรไป - มา

หนาเฉลี่ย 0.05 ม.  

ชวงที่ 1 กวางเฉลี่ย 4 ม.

ความยาวรวม 156 ตร.ม. 

พื้นที่กอสราง ไมนอยกวา 

624 ตร.ม. 

ชวงที่ 2 กวางเฉลี่ย 4.60 ม.

 ความยาว รวม 23 ม.  

พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

105 ตร.ม.

ชวงที่ 3 กวางเฉลี่ย 6 ม. 

ความยาว รวม 11 ม. พื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 66 ตร.

ม.หรือรวมพื้นที่กอสราง ไม

นอยกวา 795 ตร.ม.

ชวงที่ 4  กวางเฉลี่ย 4.00 -

 8.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.

 ความยาว 217 ม.

         674,600                       -                    -                    -                    - เทศบาลมีถนน

สําหรับคมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การใชถนนสัญจร

ไป - มา

กองชาง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

17 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส

ฟลทติกคอนกรีต บริเวณถนน

ภายในชุมชนประชารวมใจ 

(หมูบานเลิศธรรม) หมูที่ 2 ต.โคก

กรวด  อ.เมือง

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการใช

ถนนสัญจรไป - มา

หนาเฉลี่ย 0.05 ม.  

ชวงที่ 1 กวางเฉลี่ย 5.90 ม.

 ความยาว รวม 180 ม. 

พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

1,056 ตร.ม.

ชวงที่ 2  กวางเฉลี่ย 5.50 

ม.ความยาวรวม 180 ม. 

พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

990 ตร.ม.หรือรวมพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 2,046 

ตร.ม.

         723,400                       -                    -                    -                    - เทศบาลมีถนน

สําหรับคมนาคมได

อยางสะดวก70 %  

ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การใชถนนสัญจร

ไป - มา

กองชาง

18 โครงการปรับปรุงฝาบอพักน้ํา 

ฝาเหล็กบริเวณถนนเทศบาล 20 

ละลมหมอ หมูที่ 4 ต.โคกกรวด อ.

เมือง

เพื่อความเปนระเบียบ

เรียบรอย และความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

ฝาเหล็กขนาด 0.90x0.90 

ม. จํานวน 40 ฝา

         419,500                       -                    -                    -                    - ประชาชนมีความพึง

พอใจรอยละ 80%

มีความเปน

ระเบียบเรียบรอย

 และมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

19 โครงการปรับปรุงซอมแซมฝาเหล็ก

ตะแกรงทอระบายน้ํา บริเวณหมูที่

1,หมูที่ 2, หมูที่ 6  ต.โคกกรวด อ.

เมือง จ.นครราชสีมา

เพื่อความเปนระเบียบ

เรียบรอย และความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

หมูที่ 1 จํานวน 2 ฝา

หมูที่ 2 จํานวน 2 ฝา

หมูที่ 6 จํานวน 32 ฝา

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลโคกกรวด)

           95,200                       -                    -                    -                    - ประชาชนมีความพึง

พอใจรอยละ 80%

มีความเปน

ระเบียบเรียบรอย

 และมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

20 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา 

คสล. บริเวณถนนเทศบาล 20 

(ซอยบานนางบุญมา สอดสูงเนิน) 

หมูที่ 4 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.

นครราชสีมา

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

และระบายน้ําเสีย

ภายในหมูบาน

คสล.ขนาด ∅ 0.30 ม. 

พรอมบอพัก จํานวน 5 บอ 

ความยาวรวม 45 ม. พรอม

กอสรางถนน คสล. ขนาด

กวางเฉลี่ย 2.30 ม. หนา

เฉลี่ย 0.10 ม. ความยาวรวม

 45 ม. หรือพื้นที่กอสราง ไม

นอยกวา 101 ตร.ม.

         125,600                       -                    -                    -                    - สามารถระบายน้ําได

 กวา 80%

ภายในหมูบานไม

มีน้ําทวมขังและ

น้ําเสีย

กองชาง

21 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส

ฟลทติก คอนกรีต ซอยบานนาย

แถม โชติกลาง หมูที่ 2 ต.โคกกรวด

 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความ สะดวกในการใช

ถนนสัญจร ไป - มา

หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 

ชวงที่ 1 กวางเฉลี่ย 3.80 - 

4.40 ม. ความยาวรวม 105

 ม. พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

390 ม. 

ชวงที่ 2 กวางเฉลี่ย 2.2 - 

3.00 ม. ความยาวรวม 114

 ม. พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

665  ตร.ม. พรอมปรับปรุง

ฝารางระบายน้ํา ขนาด 

0.90x0.90 ม. จํานวน 11 

ฝา และปรับปรุงฝาราง

ระบายน้ํา ขนาด 0.80x 

1.10 ม. จํานวน 11 ฝา

         281,400                       -                    -                    -                    - เทศบาลมีถนน

สําหรับคมนาคมได

อยางสะดวก 70% 

ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การใชถนนสัญจร

ไป - มา

กองชาง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

22 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา 

บริเวณ ซอยละลมหมอ 5 หมูที่ 4

 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

และระบายน้ําเสีย

ภายในหมูบาน

คสล.ขนาด ∅ 0.40 ม. 

พรอมบอพัก จํานวน 21 บอ

 ความยาวรวม 207 ม. 

พรอมเทกลับพื้น คสล.กวาง

เฉลี่ย 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 

0.05 ม. ยาว 207 ม. หรือ

รวมพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

 186 ตร.ม.

         449,000                       -                    -                    -                    - สามารถระบายน้ําได

กวา 80%

ภายในหมูบานไม

มีน้ําทวมขังและ

น้ําเสีย

กองชาง

23 โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร 

คสล. บริเวณถรรเทศบาล 4 (ราน

ตอมคาของเกา หลังวัดหนองหวา) 

หมูที่ 1 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.

นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการใช

ถนนสัญจรไป - มา

ขนาดกวาง 2.20 - 3.00 ม.

 หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ความ

ยาวรวม 244 ม. หรือ พื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 718 

ตร.ม.พรอมปรับปรุงฝาราง

ระบายน้ํา 120 ฝา

         530,600                       -                    -                    -                    - เทศบาลมีถนน

สําหรับคมนาคมได

อยางสะดวก 70%

ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การใชถนนสัญจร

ไป - มา

กองชาง

24 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส

ฟลทติกคอนกรีตถนนเทศบาล 20

 ซอยละลมหมอ 2 หมูที่ 4 ต.โคก

กรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการใช

ถนนสัญจรไป - มา

ขนาดกวาง 3.80 - 4.00 ม.

 หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความ

ยาวรวม 196 ม. พื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 775 

ตร.ม.

         276,800                       -                    -                    -                    - เทศบาลมีถนน

สําหรับคมนาคมได

อยางสะดวก 70%

ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การใชถนนสัญจร

ไป - มา

กองชาง

25 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

บริเวณจากแยกถนนเทศบาล 5 

(หนาหองแถวของนายปยะพงษ จร

โคกกรวดถึงตลาดสดเทศบาลตําบล

โคกกรวด หมูที่ 1 ต.โคกกรวด อ.

เมือง จ.นครราชสีมา

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

และระบายน้ําเสีย

ภายในหมูบาน

กวางเฉลี่ย 0.40 ม. 

ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.

ความยาวรวม 183 ม.

         348,800                       -                    -                    -                    - สามารถระบายน้ําได

กวา 80%

ภายในหมูบานไม

มีน้ําทวมขังและ

น้ําเสีย

กองชาง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

26 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

บริเวณถนน เทศบาล 18 ฝงทิศใต

หมูที่ 3 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.

นครราชสีมา

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

และระบายน้ําเสีย

ภายในหมูบาน

กวางเฉลี่ย 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย

 0.40 ม. ความยาวรวม 

191 ม. พรอมเทกลับพื้น 

คสล. หนา 0.10 ม. พื้นที่

กอสรางไมนอย กวา 85 ตร.

ม.

         410,700                       -                    -                    -                    - สามารถระบายน้ําได

กวา 80%

ภายในหมูบานไม

มีน้ําทวมขังและ

น้ําเสีย

กองชาง

27 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

บริเวณซอยละลมหมอ 5 หมูที่ 4 

ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

และระบายน้ําเสีย

ภายในหมูบาน

กวางเฉลี่ย 0.40 ม. 

ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.

ความยาวรวม 147 ม.

         276,100                       -                    -                    -                    - สามารถระบายน้ําได

กวา 80%

ภายในหมูบานไม

มีน้ําทวมขังและ

น้ําเสีย

กองชาง

28 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

บริเวณจากแยกถนนเทศบาล 4 

ขางบานนายอุดร กลอมจอหอ หมู

ที่ 1 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.

นครราชสีมา

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

และระบายน้ําเสีย

ภายในหมูบาน

กวางเฉลี่ย 0.40 ม. 

ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. 

ความยาวรวม 152 ม.

         294,700                       -                    -                    -                    - สามารถระบายน้ําได

กวา 80%

ภายในหมูบานไม

มีน้ําทวมขังและ

น้ําเสีย

กองชาง

29 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แอสฟทลติกคอนกรีต จากถนน

เทศบาล 23  เชื่อมตอถนนรอบ

หมูบานหนองหวา 

หมูที่ 1 ต.โคกกรวด  อ.เมือง

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการใช

ถนนสัญจรไป - มา

 - ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 5 ม. 

หนาเฉลี่ย0.04ม.ยาว135 ม.

 - ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4 ม. 

หนาเฉลี่ย0.04 ม. ยาว  

455 ม.  หรือรวมพื้นที่ 

กอสรางไมนอยกวา 2,495 

ตร.ม.

         733,600                       -                    -                    -                    - เทศบาลมีถนน

สําหรับคมนาคมได

อยางสะดวก70 %  

ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การใช ถนนสัญจร

ไป - มา

กองชาง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

30 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แอสฟลทติกคอนกรีต บริเวณถนน

เทศบาล  22 

หมู 2 ต.โคกกรวด  อ.เมือง

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการใช

ถนนสัญจรไป - มา

หนาเฉลี่ย 0.04 ม.

 - ชวงที่ 1 กวางเฉลี่ย 4.20

 - 4.40 ม. ยาว 93 ม. จาก

บานนายไพโรจน พรโคก

กรวด  ถึงแยกไปบุงเดื่อ

 - ชวงที่ 2 กวางเฉลี่ย 4.00

 ม. ยาว 85 ม. จากแยกถนน

เทศบาล 22 ไปบุงเดื่อ

 - ชวงที่ 3 กวางเฉลี่ย 3.60

 - 5.80 ม. ยาว 134 ม. 

จากบานนายบุญฤทธิ์ ทุมพงษ

  ถึงสามแยกหนาบาน

 - ชวงที่ 4 กวางเฉลี่ย 3.35

 - 4.50 ม. ยาว 171 ม.

จากหนาบานนางสงวน มิตร

สูงเนินถึงสามแยกศาลปู

อินทร หรือรวมพื้นที่กอสราง

ไมนอยกวา 2,135 ตร.ม.

         581,400                       -                    -                    -                    - เทศบาลมีถนน

สําหรับคมนาคมได

อยางสะดวก70 %  

ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การใช ถนนสัญจร

ไป - มา

กองชาง

31 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แอสฟลติกคอนกรีต  บริเวณซอย

บานนางสมพร คุมไขน้ํา  

หมู 2 ต.โคกกรวด  อ.เมือง

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการใช

ถนนสัญจรไป - มา

หนาเฉลี่ย 0.04 ม. กวาง

เฉลี่ย 2.40 - 3.30 ม. ยาว 

88 ม. หรือพื้นที่กอสรางไม

นอยกวา 245 ตร.ม.

           66,700                       -                    -                    -                    - เทศบาลมีถนน

สําหรับคมนาคมได

อยางสะดวก70 %  

ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การใช ถนนสัญจร

ไป - มา

กองชาง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

32 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แอสฟลทติกคอนกรีต  บริเวณ

ถนนทางไปสะพาน บุงเดื่อ  

ม.2  ต.โคกกรวด  อ.เมือง

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการใช

ถนนสัญจรไป - มา

ขนาดกวาง 4 ม. หนาเฉลี่ย 

0.04 ม. ยาว 85 ม.  หรือ

พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

340 ตร.ม.

           92,600                       -                    -                    -                    - เทศบาลมีถนน

สําหรับคมนาคมได

อยางสะดวก70 %  

ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การใช ถนนสัญจร

ไป - มา

กองชาง

33 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส

ฟลทติกคอนกรีต บริเวณซอยบาน

นางวรลักษณ ผิวหอม  หมูที่ 3 ต.

โคกกรวด อ.เมือง

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการใช

ถนนสัญจรไป - มา

หนาเฉลี่ย 0.04 ม. กวาง

เฉลี่ย 4.5 - 5.3 ม. ยาว 

200 ม. หรือพื้นที่ กอสราง

ไมนอยกวา 918 ตร.ม.

         250,000                       -                    -                    -                    - เทศบาลมีถนน

สําหรับคมนาคมได

อยางสะดวก70 %  

ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การใช ถนนสัญจร

ไป - มา

กองชาง

34 โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร 

คสล.บริเวณถนนเทศบาล 23 หมู

ที่ 1,6 ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ.

นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการใช

ถนนสัญจรไป - มา

 - ชวงที่ 1 กวางเฉลี่ย 1.90

 ม.ยาว 155 ม. จากแยก

ถนนเทศบาล 8 ถึงแยก

เทศบาล 6

 - ชวงที่ 2 กวางเฉลี่ย 2.10

 - 2.90 ม. ยาว 316 ม. 

จากแยกถนนเทศบาล 6 

ถึงคลองวังโปง

 - ชวงที่ 3 กวางเฉลี่ย 2.00

 - 3.00 ม. ยาว 130 ม. 

จากคลองวังโปงถึง อาคาร

นางฐิติรัตน รวยทรัพย หรือ

รวมพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

 1,430 ตร.ม.  พรอม

ปรับปรุงบอพักน้ําจํานวน 26

 บอ

       1,249,800                       -                    -                    -                    - เทศบาลมีถนน

สําหรับคมนาคมได

อยางสะดวก70 %  

ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การใช ถนนสัญจร

ไป - มา

กองชาง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

35 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณถนนเทศบาล 25 

หมูที่ 6 ต.โคกกรวด อ.เมือง

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการใช

ถนนสัญจรไป - มา

ขนาดกวาง 6 ม. หนาเฉลี่ย 

0.15 ม.ยาว 325 ม. หรือ

พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

1,950 ตร.ม.

       1,237,700                       -                    -                    -                    - เทศบาลมีถนน

สําหรับคมนาคมได

อยางสะดวก70 %  

ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การใช ถนนสัญจร

ไป - มา

กองชาง

36 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  

บริเวณถนนเทศบาล 6 

หมู 6 ต.โคกกรวด อ.เมือง

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

และระบายน้ําภายใน

หมูบาน

ขนาด ∅ 0.60 ม. พรอม

บอพักน้ําจํานวน 34 บอ  

ความยาวรวม340 ม. พรอม

เทกลับผิวจราจร คสล.หนา

เฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่

กอสราง ไมนอยกวา 476 

ตร.ม.

       1,575,000                       -                    -                    -                    - สามารถระบายน้ําได

กวา  80 %

 ภายในหมูบาน

ไมมี น้ําทวมขัง

และน้ําเสีย

กองชาง

37 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา 

บริเวณถนนเทศบาล 24 หมูที่ 6 

ต.โคกกรวดอ.เมือง จ.นครราชสีมา

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

และระบายน้ําภายใน

หมูบาน

ขนาด ∅ 0.20 ม. พรอม

บอพักน้ําจํานวน 11 บอ  

ความยาวรวม110 ม. พรอม

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง

 7 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

ความยาวรวม 85 ม. หรือ

พื้นที่กอสรางไมนอยกวา  

590 ตร.ม.

       1,057,800                       -                    -                    -                    - สามารถระบายน้ําได

กวา  80 %

 ภายในหมูบาน

ไมมี น้ําทวมขัง

และน้ําเสีย

กองชาง

38  โครงการกอสรางถนน คสล.บริ

เวณถนนเทศบาล  17  หมูที่ 3

ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.

นครราชสีมา

 เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความ สะดวกในการใช

ถนนสัญจรไป - มา

 ขนาดกวาง 7 ม. หนาเฉลี่ย 

0.20 ม. ความยาว 220 ม.

 หรือรวมพื้นที่ กอสรางไม

นอยกวา 1,540 ตร.ม

                      -        1,310,000                    -                    -                    -  เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การใชถนนสัญจร

ไป - มา

กองชาง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

39  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติ

กพรอมติดตั้งไฟฟาแสงสวางโคมไฟ

โซลาเซลล  จํานวน 10 ตน  

บริเวณถนนเทศบาล 20 (ทาง

หลวงทองถิ่น 06) ต.โคกกรวด  อ.

เมือง  จ.นครราชสีมา

 เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความ สะดวกในการใช

ถนนสัญจรไป - มา

 หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 

ชวงที่ 1 กวางเฉลี่ย 5 - 7 ม.

 ความยาวรวม 234 ม. 

พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

1,485 ตร.ม.

ชวงที่ 2 กวางเฉลี่ย 5 ม. 

ความยาว รวม 251 ม. 

พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

1,255 ตร.ม. รวมพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 2,740 

ตร.ม.

                      -        1,300,000                    -                    -                    -  เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การใชถนนสัญจร

ไป - มา

กองชาง

40  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติ

กบริเวณซอยหนองหวา 1 ,2,3 

ถนนเทศบาล 5  เชื่อมตอถนน

เทศบาล 4  หมุที่ 1  ต.โคกกรวด 

อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

 เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความ สะดวกในการใช

ถนนสัญจรไป - มา

หนาเฉลี่ย 0.05 ม.

ชวงที่ 1 กวางเฉลี่ย 4 ม. 

ความยาวรวม 185 ซอย

หนองหวา 1

ชวงที่ 2 กวางเฉลี่ย 4 ม. 

ความยาวรวม 180 ม. ซอย

หนองหวา 2

ชวงที่ 3 กวางเฉลี่ย 4 ม. 

ความยาวรวม 180 ม. ซอย

หนองหวา 3 ถนนเทศบาล 5

 เชื่อมตอถนนเทศบาล 4  

รวมพี้นที่กอสรางไมนอยกวา

 2,192 ตร.ม.

                      -          850,000                    -                    -                    -  เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การใชถนนสัญจร

ไป - มา

กองชาง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

41  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลท

ติกหมูที่ 1 ต.โคกกรวด  อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา

 เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความ สะดวกในการใช

ถนนสัญจรไป - มา

หนาเฉลี่ย 0.05 ม.

ชวงที่ 1 กวางเฉลี่ย 4.80 ม.

ความยาวรวม 67 ม. บริเวณ

ซอยบานนางสมใจ อวม

พฤกษ พื้นที่ไมนอยกวา 321

 ตร.ม.

ชวงที่ 2 กวางเฉลี่ย 4.80 ม.

ความยาวรวม 70 ม. บริเวณ

ซอยบานนางกิมเฮง มิตรสูง

เนินพื้นที่ไมนอยกวา 336 

ตร.ม.

ชวงที่ 3 กวางเฉลี่ย 4.80 ม.

ความยาวรวม  93 ม. 

บริเวณซอยนางสมศรี  ฤทธิ์

สูงเนิน  พื้นที่ไมนอยกวา 

445 ตร.ม.

ชวงที่ 4 กวางเฉลี่ย 5.80 ม.

ความยาวรวม 104 ม. 

บริเวณซอยนายนิกร  อินทร

กําแหง พื้นที่ไมนอยกวา 

603 ตร.ม. รวมพื้นที่กอสราง

ไมนอยกวา 1,706 ตร.ม.

 -          622,000                    -                    -                    -  เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การใชถนนสัญจร

ไป - มา

กองชาง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

42  โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คส

ล.บริเวณถนนเทศบาล 15 หมูที่ 

14ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ.

นครราชสีมา

 เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

และระบายน้ําเสีย

ภายในหมูบาน

คสล. ∅ 0.60 ม. พรอมบอ

พักจํานวน 30 บอ ความยาว

 278 ม. พรอมกอสรางถนน

 คสล.

ชวงที่ 1 ถนน คสล. หนา

เฉลี่ย 0.15 ม. กวางเฉลี่ย 

5.30 ม. ยาว 171 ม.

ชวงที่ 2 ถนน คสล. หนา

เฉลี่ย 0.15 ม. กวางเฉลี่ย 8

 ม. ยาว 115 ม.  หรือรวม

พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

1,782 ตร.ม.

 -        1,980,000                    -                    -                    -  สามารถระบายน้ํา

ไดกวา 80%

 ภายในหมูบาน

ไมมีน้ําทวมขัง

และน้ําเสีย

กองชาง

43  โครงการติดตั้งหอกระจายขาว

แบบไรสาย สถานที่ตั้งชุดแมขาย

เครื่องสงสัญญาณ  ณ  สํานักงาน

เทศบาลตําบลโคกกรวด  สถานที่

ติดตั้งชุดลูกขายเครื่องรับสัญญาณ

ภายในหมูบาน หมูที่ 

1,2,3,4,6,14 อ.เมือง จ.

นครราชสีมา

 เพื่อใหประชาชนไดรับ

ทราบขอมูล ขาวสารที่

เทศบาลจะประชาสัมพันธ

 ประกอบดวยชุดแมขาย

เครื่องสงสัญญาณพรัอม

อุปกรณจํานวน 1 ชุด พรอม

ติดตั้งชุดลูกขายเครื่องรับ

สัญญาณ จํานวน 20 จุด 

พรอมติดตั้ง รายละเอียด

คุณลักษณะตามที่ เทศบาล

กําหนด

 -        1,900,000                    -                    -                    -  ประชาชนได

รับทราบขอมูล 

ขาวสาร เพิ่มขึ้น'50%

 ประชาชนทราบ

ขอมูลขาวสาร ที่

ทางเทศบาลได

ประชาสัมพันธ

กองชาง

44  โครงการปรับปรุงผิวจราจแอส

ฟลทติกบริเวณถนนเทศบาล 15 

หมูที่ 14 ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.

นครราชสีมา

 เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการใช

ถนนสัญจรไป - มา

 ขนาดกวาง  5.00 ม. ยาว 

270 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 

 พื้นที่กอสราง ไมนอยกวา  

1,350 ตร.ม.

         500,000          500,000        500,000        500,000        500,000  เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การใชถนนสัญจร

ไป - มา

กองชาง

45  โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางโคม

ไฟถนนโซลาเซลล  แผงโซลาเซลล

บริเวณถนนเทศบาลภายในเขต

เทศบาลตําบลโคกกรวด  อ.เมือง  

จ.นครราชสีมา

 เพื่อความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

 แผงโซลาเซลลไมนอยกวา 

65 วัตต และหลอดไฟ LED

         900,000          900,000        900,000        900,000        900,000  ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินเพิ่มขึ้น 

80%

 ประชาชนมี

ความปลอดภัยใน

ชิวตและทรัพยสิน

กองชาง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

46 โครงการกอสรางหลังคา

เอนกประสงคบริเวณหนา

ศูนยสุขภาพบานดอนแตว  

หมูที่  3

เพื่อใหประชาชนมีพื้นที่

ใชสอยในการทํากิจกรรม

เพิ่มขึ้น

 พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 560

  ตร.ม.

 - เทปูนรอบศาลา

อเนกประสงค

                      -        1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000 มีพื้นที่ในการจัด

กิจกรรมเพิ่มขึ้น 20%

ประชาชนใน

ชุมชนมีพื้นที่ใช

สอยในการทํา

กิจกรรมเพิ่มขึ้น

กองชาง

47 โครงการสํารวจและจัดทําปายชื่อ

ถนนในเขตเทศบาล

1. เพื่อความสะดวกใน

การจัดบริการของ

เทศบาล 

2. เพื่อความเปนระเบียบ

เรียบรอยของบานเมือง

ถนน / ตรอก / ซอย  ในเขต

เทศบาล

                      -          200,000        200,000        200,000        200,000 ประชาชน  ๑๐๐ % 

 มีความพึงพอใจและ

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

1. การใหบริการ

ของเทศบาลมี

ความสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น

2. บานเมืองมี

ความเปนระเบียบ

เรียบรอย

กองชาง

48 โครงการปรับปรุง

หอกระจายขาวภายในชุมชน

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ทราบขอมูลขาวสารที่

ประชาสัมพันธ

ปรับปรุงหอจายขาวในชุมชน

เขตเทศบาลตําบลโคกกรวด

         100,000          100,000        100,000        100,000        100,000 ประชาชน 80% 

ไดรับทราบขอมูล

ขาวสาร

ประชาชนใน

ชุมชนไดรับทราบ

ขาวสารที่

ประชาสัมพันธ

กองชาง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

49 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

สระมโนราห  หมูที่ 6 ตําบล

โคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนมีพื้นที่

ใชสอยในการทํากิจกรรม

เพิ่มขึ้น

 - กอสรางรั้วคอนกรีตบล็อค 

 ขนาดสูง  1.20 เมตร  

ความยาวรวม  64  เมตร 

 (ดานทิศตะวันตกสระ

มโนราห) เชื่อมตอแนวรั้วเดิม

 - รั้วบังตาติดตั้งบนผนัง เดิม 

   ยาว 28.80   เมตร  สูง  

0.90 เมตร 

 - ประตูแสตนเลส  สูง  

1.20  เมตร  ยาว  6.00  

เมตร  1  ชุด

 - งานพื้น คอนกรีตเสริม

เหล็ก หนา 0.15 เมตร  

กวางเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว

เฉลี่ย  10.00 เมตร

 - ปายแนะนํา บอกสถานที่  

จํานวน 2  ปาย

                      -          235,000                    -                    -                    - มีพื้นที่ในการจัด

กิจกรรมเพิ่มขึ้น 20%

ประชาชนใน

ชุมชนมีพื้นที่ใช

สอยในการทํา

กิจกรรมเพิ่มขึ้น

กองชาง

50 โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร 

คสล. ถนนเทศบาล 23  หมูที่ 6 

ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง

นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการใช

ถนนสัญจรไป - มา

กวางเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย

 0.15 เมตร  ยาว 56 เมตร

 หรือพื้นที่กอสราง ไมนอย

กวา 219 ตารางเมตร  

พรอมปรับปรุงบอพักน้ํา 

จํานวน 5 บอ

                      -          188,200                    -                    -                    - เทศบาลมีถนน

สําหรับคมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การใชถนนสัญจร

ไป - มา

กองชาง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

51 โครงการกอสรางพื้น คสล.

ถนนเทศบาล 14 หมูที่ 6 ตําบล

โคกกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัด

นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการใช

ถนนสัญจร ไป - มา

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

พื้นที่ที่ 1  ขนาดกวาง 7 เมตร  

ยาว  15  เมตร 

พื้นที่ที่ 2  ขนาดกวาง 9 เมตร  

ยาว  25  เมตร  หรือรวมพื้นที่

กอสราง 330  ตาราเมตร

                      -          211,600                    -                    -                    -  เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การใชถนนสัญจร

ไป - มา

กองชาง

52 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

และระบายน้ําภายใน

หมูบาน

ชวงที่ 1 กอสรางทอระบายน้ํา 

คสล.∅ 0.60 ม. พรอมบอพักน้ํา

 จํานวน 12 บอ ความยาวรวม 

122 เมตรพรอมเทกลับผิวจราจร 

ขนาดกวางเฉลี่ย 1.50 เมตรหนา

เฉลี่ย 0.15 เมตร  ยาว 110 

เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา

 165 ตารางเมตร  บริเวณแยก

บานเลิศธรรมเชื่อมตอระบบ

ระบายน้ําเดิมหลังวัดหนองหวา 

หมูที่ 1ชวงที่ 2 กอสรางทอ

ระบายน้ํา คสล. ∅ 0.60 เมตร 

พรอมบอพักน้ํา จํานวน 4 บอ  

ความยาวรวม 49 เมตร บริเวณ

แยกถนนเทศบาล 3 เชื่อมตอ

ระบบระบายน้ําเดิมถนนรอบ

หมูบานหนองหวา (หลังวัด) หมูที่ 

1 ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมือง 

ั ั ี

                      -          699,500                    -                    -                    - สามารถระบายน้ําได

กวา 80%

ภายในหมูบานไม

มีน้ําทวมขังและ

น้ําเสีย

กองชาง

53 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา 

คสล. บริเวณถนนเทศบาล 9

หมูที่ 6 ตําบลโคกกรวด อําเภอ

เมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

และระบายน้ําภายใน

หมูบาน

ขนาด ∅ 0.40 เมตร

พรอมบอพักน้ํา จํานวน 25 

บอ  ความยาวรวม  256 

เมตร  (ทั้งสองขางถนน) 

พรอมกอสรางถนน คสล. 

ขนาดกวางเฉลี่ย 5 เมตร  

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  ยาว 

 129 เมตร  หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา  620 

ตารางเมตร

                      -        1,079,500                    -                    -                    - สามารถระบายน้ําได

กวา 80%

ภายในหมูบานไม

มีน้ําทวมขังและ

น้ําเสีย

กองชาง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

54 โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.

บริเวณศาลาเอนกประสงคถึง

กําแพงวัดดอนแตว ถนนเทศบาล 

19 หมูที่ 3 ตําบลโคกกรวด  

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนมีพื้นที่

ใชสอยในการทํากิจกรรม

เพิ่มขึ้น

กวางเฉลี่ย 1.5 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 

35 เมตร  หรือรวมพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 44  

ตารางเมตร  พรอมปรับปรุง

บอพักน้ํา  

จํานวน 8 บอ

                      -          114,800                    -                    -                    - มีพื้นที่ในการจัด

กิจกรรมเพิ่มขึ้น 20%

ประชาชนใน

ชุมชนมีพื้นที่ใช

สอยในการทํา

กิจกรรมเพิ่มขึ้น

กองชาง

55 โครงการปรับปรุงถนนแอลฟลทติ

กบริเวณถนนเทศบาล 3  หมูที่ 1 

ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมือง

นครราชสีมา  

จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความ สะดวกในการใช

ถนนสัญจรไป - มา

ปรับปรุงถนนแอลฟลทติก 

หนาเฉลี่ย  0.05 เมตร กวา

เฉลี่ย  3.20 เมตร  

ความยาวรวม  293  เมตร 

พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

937 ตารางเมตร

                      -                       -        390,300                    -                    - เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การใชถนนสัญจร

ไป - มา

กองชาง

56 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร

บริเวณสี่แยกถนนเทศบาล 23 ตัด

กับถนนเทศบาล 5 

บานหนองหวา  หมูที่ 1  ตําบล

โคกกรวด  อําเภอเมือง

นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความเปนระเบียบ

เรียบรอย

ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร แบบ

 LED 4 ดวงโคม ชนิดเสาสูง

 พรอมระบบ

ควบคุมไฟสัญญาณจราจร 

และติดตั้งเครื่องนับเวลาถอย

หลัง จํานวน 4 ชุด 

และติดตั้งปายจราจร พรอมตี

เสนจราจร

                      -                       -     1,398,600                    -                    - มีความเปนระเบียบ

เรียบรอย ไมนอย

กวารอยละ 70

ประชาชนมีความ

พึงพอใจในการมา

ใชบริการของ

เทศบาล

กองชาง

57 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา

คสล. บริเวณถนนเทศบาล 12  

หมูที่ 1  ตําบลโคกกรวด  

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีม

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

และระบายน้ําภายใน

หมูบาน

กอสรางทอระบายน้ําคสล. 

ขนาด ø 0.60 เมตร บอพักน้ํา

จํานวน 23 บอ 

ความยาวรวม 230 เมตร 

พรอมเทกลับผิวจราจร คสล. 

ขนาดกวางเฉลี่ย 1.00 เมตร

หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร ยาว 

207 เมตร หรือรวมพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 207 

ตารางเมตร

                      -                       -        985,600                    -                    - สามารถระบายน้ําได

กวา 80%

ภายในหมูบานไม

มีน้ําทวมขังและ

น้ําเสีย

กองชาง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

58 โครงการปรับปรุงถนนแอลฟลทติ

กบริเวณถนนซอยละลมหมอ 1  

บานละลมหมอ หมูที่ 4 ตําบลโคก

กรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา  

จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความ สะดวกในการใช

ถนนสัญจรไป - มา

ปรับปรุงถนนแอลฟลทติก หนา

เฉลี่ย  0.05 เมตร    

ชวงที่ 1 กวางเฉลี่ย  3 - 5  

เมตร ความยาวรวม  81  เมตร

  พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 284

 ตารางเมตร 

ชวงที่ 2 กวางเฉลี่ย 3 - 4  

เมตร  ความยาวรวม  108  

เมตร พื้นที่กอสรางไมนอยกวา

346  ตารางเมตร

                      -                       -        281,700                    -                    - เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การใชถนนสัญจร

ไป - มา

กองชาง

59 โครงการปรับปรุงถนนแอลฟลทติ

กบริเวณถนนซอยละลมหมอ 4 ถึง

 บานนายแมน  บานละลมหมอ 

หมูที่ 4  ตําบลโคกกรวด  อําเภอ

เมืองนครราชสีมา  จังหวัด

นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความ สะดวกในการใช

ถนนสัญจรไป - มา

ปรับปรุงถนนแอลฟลทติก  หนา

เฉลี่ย  0.05 เมตร  

ชวงที่ 1 กวางเฉลี่ย  3.7- 4  

เมตร  ความยาวรวม  216  

เมตร  พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

 668   ตารางเมตร  

ชวงที่ 2 กวางเฉลี่ย  2.7 - 4 

เมตร ความยาวรวม  205  

เมตร  

พื้นที่กอสรางไมนอยกวา  654 

  ตารางเมตร

                      -                       -        567,800                    -                    - เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การใชถนนสัญจร

ไป - มา

กองชาง

60 โครงการปรับปรุงถนนแอลฟลทติก

 บริเวณถนนถนนเทศบาล 10 หมู

ที่ 3 ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมือง

นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความ สะดวกในการใช

ถนนสัญจรไป - มา

ปรับปรุงถนนแอลฟลทติก   

หนาเฉลี่ย  0.05 เมตร    

ชวงที่ 1 กวางเฉลี่ย  6  เมตร

  ความยาวรวม  230  เมตร

 พื้นที่กอสรางไมนอยกวา

1380   ตารางเมตร  พรอม

ปรับปรุงฝาบอพักน้ํา

                      -                       -        750,500                    -                    - เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การใชถนนสัญจร

ไป - มา

กองชาง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

61  โครงการปรับปรุงถนนแอลฟลทติก

  บริเวณถนนถนนเทศบาล 24  

หมูที่  6  ตําบลโคกกรวด  อําเภอ

เมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความ สะดวกในการใช

ถนนสัญจรไป - มา

ปรับปรุงถนนแอลฟลทติก   

หนาเฉลี่ย  0.05 เมตร    

ชวงที่ 1 กวางเฉลี่ย  8  เมตร

  ความยาวรวม  26  เมตร  

ชวงที่ 2 กวางเฉลี่ย  6  เมตร

 ยาว  184 เมตร

หรือรวมพื้นที่กอสรางไมนอย

กวา  1294   ตารางเมตร

                      -                       -        488,700                    -                    - เทศบาลมีถนน

สําหรับ คมนาคมได

อยางสะดวก 70 % 

 ขึ้นไป

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การใชถนนสัญจร

ไป - มา

กองชาง

62 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา

คสล.บริเวณถนนเทศบาล 11 

เชื่อมตอถนนเทศบาล 12  

หมูที่ 1  ตําบลโคกกรวด 

อําเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

และระบายน้ําภายใน

หมูบาน

กอสรางทอระบายน้ําคสล. 

ขนาด ø 0.60 เมตร บอพัก

น้ําจํานวน 21 บอ 

ความยาวรวม 210 เมตร 

พรอมกอสรางถนน คสล. 

ขนาดกวางเฉลี่ย 8 เมตร  

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 

210 เมตร หรือรวมพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 1,645 

ตารางเมตร

                      -                       -     1,731,600                    -                    - สามารถระบายน้ําได

กวา 80%

ภายในหมูบานไม

มีน้ําทวมขังและ

น้ําเสีย

กองชาง

63 โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ํา 

บริเวณถนนเทศบาล 6 หมูที่ 6 

ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

และระบายน้ําภายใน

หมูบาน

ขนาด 0.70 x 4.00 เมตร

หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร จํานวน 30 

ฝา  ขนาด 0.70 x 0.50 เมตร หนา

เฉลี่ย  0.15 เมตร  จํานวน  66  ฝา

                      -          159,200                    -                    -                    - สามารถระบายน้ําได

กวา 80%

ภายในหมูบานไมมีน้ํา

ทวมขังและน้ําเสีย
กองชาง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

64 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณถนนเทศบาล 25 หมูที่ 6 

ต.โคกกรวด อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการใช

ถนนสัญจรไป - มา

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

ชวงที่ 1 กวางเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 267 

เมตร  ชวงที่ 2 กวางเฉลี่ย 4.10 เมตร  

ยาว 81 เมตร หรือรวมพื้นที่กอสรางไม

นอยกวา 1,569 ตารางเมตร พรอม

ปรับปรุงฝารางระบายน้ํา ขนาด 0.60 x 

0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

จํานวน  179  ฝา

                      -        1,191,400                    -                    -                    - เทศบาลมีถนน

สําหรับคมนาคมได

อยางสะดวก70 %  

ขึ้นไป

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการใช ถนน

สัญจรไป - มา

กองชาง

65 โครงการติดตั้งแผงโซลาเซลล เพื่อใชทดแทนพลังงาน

ไฟฟา

ติดตั้งแผงโซลาเซลล จํานวน 315 

วัตต  จํานวน 40 แผง  พรอมอุปกรณ

 (ติดตั้ง)  บริเวณโรงเรือนเพาะชําพันธ

ไมและเก็บพัสดุเทศบาลตําบลโคก

กรวด  บริเวณพื้นที่สาธารณะ 9 ไร

หมูที่ 4 

ต.โคกกรวด  อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา

         272,000                    -                    -                    - แผงโซลาเซลล เพื่อใชทดแทนพลังงาน

ไฟฟา
กองชาง

66 โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร

แอสฟลทติก บริเวณถนนเทศบาล 

1 หมูที่ 3 

ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมือง 

นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการใช

ถนนสัญจรไป - มา

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ที่ 1 

กวางเฉลี่ย 1.90 เมตร  ความยาว

รวม 150 เมตร  พื้นที่กอสรางไม

นอยกวา 265 ตารางเมตร  พรอม

ปรับปรุงฝาบอพักน้ํา จํานวน 14 บอ 

 พื้นที่ที่ 2  กวางเฉลี่ย1.60 เมตร  

ยาว 92 เมตร  หรือพื้นที่กอสรางไม

นอยกวา 290 ตารางเมตร  พรอม

ปรับปรุงฝารางระบายน้ํา จํานวน 46

 ฝา  และปรับปรุงขยายผิวจราจร 

คสล. พื้นที่ที่ 1 กวาง เฉลี่ย  1.35  

ยาว 41 เมตร  หรือพื้นที่กอสรางไม

นอยกวา 55  ตารางเมตร  พื้นที่ที่ 2

 กวางเฉลี่ย 1.30 – 3.50 เมตร ยาว

 44  เมตร  หรือพื้นที่กอสรางไมนอย

กวา 73 ตารางเมตร

                      -          308,700                    -                    -                    - เทศบาลมีถนน

สําหรับคมนาคมได

อยางสะดวก70 %  

ขึ้นไป

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการใช ถนน

สัญจรไป - มา

กองชาง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

67 ปายโครงการสวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติ 

บริเวณสวนสาธารณะ สระมโนรา

หมูที่ 6 ตําบลโคกกรวด 

อําเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนให

สวยงาน

ปายโครงการสวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติ ขนาดกวาง

1.70 เมตร ยาว 5.00 เมตร

บริเวณสวนสาธารณะ

สระมโนรา 

จํานวน 1 ปาย

                      -                       -        314,500                    -                    - สถานที่พักผอน

หยอนใจ

ประชาชนมีสถานที่

พักผอนหยอนใจที่

สวยงาม

กองชาง

68 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา 

คสล. ซอยบานนายประทวน  โดน

จอหอ หมูที่ 3 ต.โคกกรวด 

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด

นครราชสีมา

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

และระบายน้ําภายใน

หมูบาน

ขนาด ∅ 0.40 เมตร

พรอมบอพัก จํานวน 15 บอ ความ

ยาว 145 เมตร  พรอมเทกลับพื้น 

คสล. กวางเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 145 เมตร รวม

พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 168 ตาราง

เมตร

                      -          319,300                    -                    -                    - สามารถระบายน้ําได

กวา 80%

ภายในหมูบานไมมีน้ํา

ทวมขังและน้ําเสีย
กองชาง

รวม 68  โครงการ 17,597,000    15,441,200    10,055,300     3,697,000    2,700,000    



6.5  แผนงานการพาณิชย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการควบคุมพื้นที่

จายน้ําประปาบริเวณใตทางลอดรถไฟ

บานละลมหมอ 

บานดอนแตว บานโคกกรวด 

ต.โคกกรวด อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา

เพื่อพัฒนาระบบการจาย

น้ําประปา

เพื่อทราบปริมาณน้ําสูญเสีย

จุดที่ 1 ติดตั้งมาตรวัดน้ํา  ขนาด

150 มม. พรอมบอ คสล. บริเวณ  

ลอดใตทางรถไฟไปบานละลมหมอ 

บานดอนแตว และบานโคกกรวด

จุดที่ 2 ติดตั้งมาตรวัดน้ําขนาด 150

 มม.พรอมบอ คสล.บริเวณ บริษัท 

เอไอเอส คอลเซ็นเตอร เสรีภัณฑ  

ลอดมิตรภาพ

จุดที่ 3 งานติดตั้งมาตรวัดน้ําขนาด 

150 มม. พรอมบอ คสล. บริเวณ

บริษัทเจริญโภคภัณฑลอดมิตรภาพ

 -                     445,000                     445,000                     445,000 ทราบจํานวนจาย

น้ําประปาที่ใชในแตละ

เขตและปริมาณน้ํา

สูญเสียในระบบประปา

การจายน้ําประปา

มีประสิทธิภาพ

กองการประปา

2 โครงการควบคุมพื้นที่

จายน้ําประปา บริเวณลอดใตสะพาน

ขามทางรถไฟหนา หจก.โคกกรวดคาไม

ไปบานหนองหวา  บานสระมโนรา ต.

โคกกรวด  อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เพื่อพัฒนาระบบการจาย

น้ําประปา

เพื่อทราบปริมาณน้ําสูญเสีย

จุดที่ 1 งานติดตั้งมาตรวัดน้ํา

ขนาด 150 มม. พรอมบอ คส

ล.บริเวณลอดใตสะพานขามทาง

รถไฟหนา หจก.โคกกรวดคาไม 

ไปบานหนองหวา บานสระมโนรา

จุดที่ 2 งานติดตั้งมาตรวัดน้ํา 

ขนาด150 มม. พรอมบอ คสล. 

บริเวณลอดถนนทางหลวง 2068

  หนาหมูบานเลิศธรรมไปบาน

หนองหวา บานสระมโนรา

จุดที่ 3 งานติดตั้งมาตรวัดน้ํา

ขนาด150 มม. พรอมบอ คสล. 

บริเวณทอหา  ลอดมิตรภาพ

 -                     493,000                     493,000                     493,000 ทราบจํานวนจาย

น้ําประปาที่ใชในแตละ

เขตและปริมาณน้ํา

สูญเสียในระบบประปา

การจายน้ําประปา

มีประสิทธิภาพ

กองการประปา

3 โครงการวางทอน้ําประปาฝงตะวันตก

จากบานนายอุดร กลอมจอหอถึงประตู

วัดหนองหวา (บานนายศักรินทร แซ

เลี้ยง)

เพื่อใหประชาชนมี

น้ําประปาอุปโภคและ

บริโภคอยางพอเพียง

ขยายเขตวางทอประปา

ขนาดทอ ∅ 6" ความยาว 365 

เมตร

                            -                     500,000                     500,000                     500,000                     500,000 ประชาชนมีน้ําประปา

ใชอยางพอเพียง 

100%

ประชาชนมี

น้ําประปาสะอาด

ไดมาตรฐานสําหรับ

ใชอุโภคบริโภค

อยางพอเพียง

กองการประปา

งบประมาณและที่ผานมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการติดตั้งระบบ สูบน้ํา ดวย

พลังงานแสงอาทิตย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประหยัดพลังงานระบบสูบ

น้ําประปา

ประกอบดวย

 - แผงเซลลแสงอาทิตย  ขนาดไม

นอยกวา  300  วัตต

 - อุปกรณควบคุมไฟฟา 

(อินเวอรเตอรปม)  และกลอง

ควบคุมสําหรับระบบสูบน้ําดวย

พลังงานแสงอาทิตย

- โครงสรางเหล็ก ยึดแผงเซลล

แสงอาทิตย

             2,000,000                  2,000,000                  2,000,000                  2,000,000                  2,000,000 ลดคาใชจายและคา

กระแสไฟฟา ไฟ

นอยลง 30%

ใชพลังงานสะอาด

กระบวนการผลิต

เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม

กองการประปา

5 โครงการวางทอเมนประปา ซอยเทศบาล

 3 ม. 1 ต.โคกกรวด

เพื่อใหประชาชนมี

น้ําประปาอุปโภคและ

บริโภคอยางพอเพียง

เปนทอ PVC ∅ 100 ม.ม. 

ระยะทางไมนอยกวา 460 ม.

                            -                     450,000                     450,000                     450,000                     450,000 ประชาชนมีน้ําประปา

ใชอยางพอเพียง 

100%

ประชาชนมี

น้ําประปาสะอาด

ไดมาตรฐานสําหรับ

ใชอุโภคบริโภค

อยางพอเพียง

กองการประปา

6 โครงการกอสรางถังเก็บน้ําใส บริเวณ

สํานักงานการประปา ม.3 บานดอนแตว

 ต.โคกกรวด

เพื่อใหประชาชนมี

น้ําประปาอุปโภคและ

บริโภคอยางพอเพียง

ขนาด 1,000 ลบ.ม.จํานวน 1 

ถัง พรอมตอเติมอาคาร คสล. 1 

ชั้น ขนาดกวาง 4.00 ม.ยาว 

7.00 ม. (หองเก็บพัสด)ุ

                            -                  4,311,000                  4,311,000                  4,311,000                  4,311,000 ประชาชนมีน้ําประปา

ใชอยางพอเพียง 

100%

ประชาชนมี

น้ําประปาสะอาด

ไดมาตรฐานสําหรับ

ใชอุโภคบริโภค

อยางพอเพียง

กองการประปา

7 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบประปา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ใหบริการ และประชาชนมี

น้ําใชอุปโภคบริโภค อยาง

พอเพียง

1. กอสรางโรงสูบน้ําแรงสูง1 

หลัง พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ําแรง

สูงชุดใหญพรอมตูควบคุมไฟฟา

ทอทางดูดสําหรับเครื่องสูบน้ํา

พรอมเดินทอรวมในโรงสูบพรอม

จัดหาเครื่องจายสารเคมีพรอม

ติดตั้ง

2. ปรับปรุงระบบทอน้ําภายใน

โรงกรองน้ํา ระบบเดิมในสวนทอ

เมนจายน้ําประปา

                            -                  2,765,000                  2,765,000                  2,765,000     ประชาชนมีน้ําประปา

ใชอยางพอเพียง 

100%

ประชาชนมี

น้ําประปาสะอาด

ไดมาตรฐานสําหรับ

ใชอุโภคบริโภค

อยางพอเพียง

กองการประปา

8 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบจายน้ําประปา

เพื่อใหประชาชนมี

น้ําประปาอุปโภคและ

บริโภคอยางพอเพียง

วางทอจายน้ําขนาด 150 มม. 

บริเวณซอยถนนเทศบาล 5 (จาก

บานนายทองแมน จรโคกกรวด 

ถึงสถานีรถไฟโคกกรวด)

                            -                  1,000,000                  1,000,000                  1,000,000                  1,000,000 ประชาชนมีน้ําประปา

ใชอยางพอเพียง 

100%

ประชาชนมี

น้ําประปาสะอาด

ไดมาตรฐานสําหรับ

ใชอุโภคบริโภค

อยางพอเพียง

กองการประปา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการปรับปรุงเครื่องสูบน้ําดิบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ใหบริการ และประชาชนมี

น้ําใชอุปโภคบริโภค อยาง

พอเพียง

จัดหาเครื่องสูบน้ําดิบจํานวน 1 

เครื่อง

                            -                     100,000                     100,000                     100,000                     100,000 ประชาชนมีน้ําประปา

ใชอยางพอเพียง 

100%

ประชาชนมี

น้ําประปาสะอาด

ไดมาตรฐานสําหรับ

ใชอุโภคบริโภค

อยางพอเพียง

กองการประปา

10 โครงการวางทอลอดใตทางรถไฟ เพื่อใหประชาชนมี

น้ําประปาอุปโภคและ

บริโภคอยางพอเพียง

วางทอลอดใตทางรถไฟจาก หจก.

โคกกรวดคาไม ถึงบานนางเล็ก 

ปอสูงเนิน หมูที่ 3 เปนทอ HDPE

 ขนาด 8 นิ้ว ระยะทาง 80 เมตร

                            -             2,516,460.70             2,516,460.70             2,516,460.70             2,516,460.70 ประชาชนมีน้ําประปา

ใชอยางพอเพียง 

100%

ประชาชนมี

น้ําประปาสะอาด

ไดมาตรฐานสําหรับ

ใชอุโภคบริโภค

อยางพอเพียง

กองการประปา

11 โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิต

ภายในโรงกรอง

เพื่อเพิ่มอัตรากําลังการผลิต

น้ําประปาใหเพียงพอกับ

ความตองการของประชาชน

ปรับปรุงระบบผลิตน้ําประปาจาก

โรงกรองที่ 1 ถึงโรงกรองที่ 3 

ระยะทาง 35 เมตร ทอเหล็ก

เหนียวว 10

                            -                336,425.79                336,425.79                336,425.79                336,425.79 ประชาชนมีน้ําประปา

ใชอยางพอเพียง 

100%

ประชาชนมี

น้ําประปาสะอาด

ไดมาตรฐานสําหรับ

ใชอุโภคบริโภค

อยางพอเพียง

กองการประปา

12 โครงการวางทอเมนจายน้ําประปา เพื่อใหประชาชนมี

น้ําประปาอุปโภคและ

บริโภคอยางพอเพียง

วางทอเมนจายน้ําประปา PVC 4"

 จากปากทางเขาบานโคกกรวด 

ถึง บานบุญมา เดือนใหม หมู 2 

ระยะทาง 212 เมตร

                            -                211,530.80                211,530.80                211,530.80                211,530.80 ประชาชนมีน้ําประปา

ใชอยางพอเพียง 

100%

ประชาชนมี

น้ําประปาสะอาดได

มาตรฐานสําหรับใชอุ

โภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองการประปา

13 โครงการปรับปรุงประตูดานทิศตะวันตก

 พรอมทาสีรั้ว

เพื่อใชในกระบวนการผลิต

น้ําประปา

ปรับปรุงประตูดานทิศตะวันตก 

พรอมทาสีรั้ว

                            -                     500,000                     500,000                     500,000                     500,000 ประชาชนมีน้ําประปา

ใชอยางพอเพียง 

100%

เพื่อใชใน

กระบวนการผลิต

น้ําประปา

กองการประปา

14 โครงการขุดลอกบอพักตะกอน เพื่อใชในกระบวนการผลิต

น้ําประปา

ขุดลอกบอพักตะกอน                             -                     100,000                     100,000                     100,000                     100,000 เพื่อใชในกระบวนการ

ผลิตน้ําประปา

เพื่อใชใน

กระบวนการผลิต

น้ําประปา

กองการประปา

15 โครงการวางทอเมนจายน้ําประปา เพื่อใหประชาชนมี

น้ําประปาอุปโภคและ

บริโภคอยางพอเพียง

วางทอเมนจายน้ําประปา PVC 4"

 จากบานนายอํานวย ชาวบาน

กรับ ถึงสะพาน 1 (บานโรง) 

ระยะทาง 180 เมตร

                            -                  87,873.50                  87,873.50                  87,873.50                  87,873.50 ประชาชนมีน้ําประปา

ใชอยางพอเพียง 

100%

ประชาชนมี

น้ําประปาสะอาดได

มาตรฐานสําหรับใชอุ

โภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองการประปา

รวม 15  โครงการ -                         -                               2,000,000.00   14,878,290.79    14,878,290.79    14,878,290.79    12,113,290.79    -                    -                 -                   



6.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ  จํานวน 1 

หลัง

เพื่อใหประชาชนไดรับความ 

สะดวกในการใชหองน้ําสาธารณะ

ขนาดกวาง 3.00 เมตร  ยาว  7.00 

เมตร  บริเวณสระมโนราห  บานสระ

มโนราห หมูที่ 6  ตําบลโคกกรวด อําเภอ

เมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา

                            -                            700,000                                         -                                         -                                         - ประชาชนไดใชหองน้ํา

สาธารณะอยางสะดวก 70

 %  ขึ้นไป

ประชาชนไดใชหองน้ํา

สาธารณะอยางสะดวก

กองชาง

2 โครงการจัดซื้อและติดตั้ง

ซุมเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อเปนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  

10

ซุมเฉลิมพระเกียรติขนาดสูง 5.00 เมตร  

กวาง 6.00 เมตร  จํานวน  1  ชุด

(1) โครงพื้นหลังเปนโครงเหล็ก

(2) รูปพระบรมฉายาลักษณ

(3) กรอบรูปไฟเบอรกลาส

(4) รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด

ติดตั้งบริเวณสระมโนราห  บานสระมโนราห  

หมูที่ 6อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

                            -                            495,000                                         -                                         -                                         - จํานวนซุมเฉลิมพระเกียรติ ซุมเฉลิมพระเกียรติบริเวณ

สระมโนราห จํานวน 1 ชุด

กองชาง

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

สระมโนราห

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาน ปรับปรุงภูมิทัศนสระมโนราห  

(1) กอสรางรั้วคอนกรีตบล็อค ขนาดสูง 

1.20 เมตร ความยาว รวม 64 เมตร 

(ดานทิศตะวันตกสระมโนราห) เชื่อมตอ

แนวรั้วเดิม(2) รั้วบังตาติดตั้งบนผนังเดิม 

ยาว 28.80  เมตร สูง 0.90 เมตร

(3) ประตูแสตนเลส  สูง 1.20 เมตร  ยาว

 6.00 เมตร จํานวน  1  ชุด(4)  งานพื้น

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร  

กวางเฉลี่ย 0.80 เมตร  ยาวเฉลี่ย 10.00 

เมตร (5) ปายแนะนํา บอกสถานที่  

จํานวน 2 ปาย

                            -                            235,000                                         -                                         -                                         - จํานวนสถานที่พักผอน

หยอนใจ

ประชาชนมีสถานที่

พักผอนหยอนใจที่สวยงาม

กองชาง

4 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะบานสระมโนราห เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาน (1) งานสวนหยอม พื้นที่ไมนอยกวา 1,000 

ตารางเมตร

(2) ติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจง

สําหรับผูสูงอายุ ทุพพลภาพ จํานวน 4 ชุด

(3) ติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจงสําหรับ

เด็ก จํานวน 5 ชุด

(4) งานโตะเกาอี้พักผอน 5 ชุด

(5) งานเกาอี้รอบสระ 30 ชุด

(6) งานซุมนั่งพักผอน 5 ซุม

                            -                                         -                            930,000                                         -                                         - จํานวนสถานที่พักผอน

หยอนใจ

ประชาชนมีสถานที่

พักผอนหยอนใจที่สวยงาม

กองชาง

รวม 4  โครงการ -                                      -                                              0 1,430,000 930,000 0 0

งบประมาณและที่ผานมา



6.7  แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดเจาะบอบาดาล เพื่อใหประชาชนมี

น้ําประปาอุปโภคและ

บริโภคอยางพอเพียง

ขนาด ∅ 6 นิ้ว พรอม

อุปกรณที่ความลึก  60  

เมตร  จํานวน 3 บอ  

ภายในพื้นที่เขตเทศบาล

ตําบลโคกกรวด  อําเภอ

เมืองนครราชสีมา  จังหวัด

นครราชสีมา

                   -                636,000                            -                            -                            - ประชาชนมี

น้ําประปาใชอยาง

พอเพียง 100%

ประชาชนมี

น้ําประปาสะอาด

ไดมาตรฐาน

สําหรับใชอุโภค

บริโภคอยาง

พอเพียง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 1  โครงการ -                          -                                0 636,000 0 0 0 -                    -                    -                 

งบประมาณและที่ผานมา



  ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การยกระดับใหเปนเมืองนาอยู

  ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

7.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวันทองถิ่นไทย เพื่อใหประชาชน

ตระหนักถึงความสําคัญ

ของการปกครองทองถิ่น

เพื่อนอมรําลึกถึง

พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว

หัวหนาสวนราชการ เจาหนาที่

ประชาชน

    100,000     100,000     100,000     100,000     100,000 สวนราชการ 

ประชาชนและ

เจาหนาที่ ไดเขา

รวมงานและ

ตระหนักถึง

ความสําคัญ

ประชาชนตระหนัก

ถึงความสําคัญของ

ทองถิ่น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 12 สิงหา 

มหาราชินี

เพื่อแสดงความ

จงรักภักดีและเพื่อสราง

จิตสํานึกใหประชาชนรัก

และปกปองสถาบัน

ประชาชนในเขตเทศบาลได

แสดงความจงรักภักดี

    250,000     250,000                  -                  -                  - ประชาชน 70% ได

รวมแสดงความ

จงรักภักดีและ

ตระหนักถึง

ความสําคัญของ

สถาบัน

ประชาชนไดแสดง

ความจงรักภักดี

และตระหนักถึง

ความสําคัญของ

สถาบันฯ ยิ่งขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระบรม

ราชชนนีพันปหลวง 

12 สิงหา วันแมแหงชาติ

เพื่อแสดงความ

จงรักภักดีและเพื่อสราง

จิตสํานึกใหประชาชนรัก

และปกปองสถาบัน

ประชาชนในเขตเทศบาลได

แสดงความจงรักภักดี

                 -                  -     250,000     250,000     250,000 ประชาชน 70% ได

รวมแสดงความ

จงรักภักดีและ

ตระหนักถึง

ความสําคัญของ

สถาบัน

ประชาชนไดแสดง

ความจงรักภักดี

และตระหนักถึง

ความสําคัญของ

สถาบันฯ ยิ่งขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการจัดงาน

วันปยมหาราช

เพื่อรําลึกถึงคุณความดี

ของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว

เกลาเจาอยูหัว

ประชาชนในเขตเทศบาลได

ระลึกถึงและแสดงความจงรักภักดี

      60,000       60,000       60,000       60,000       60,000 ประชาชน  60% 

ไดรวมแสดงความ

จงรักภักดี

ประชาชนไดแสดง

ความจงรักภักดี

สํานัก

ปลัดเทศบาล

5 โครงการวันคลายวันพระบรม

ราชสมภพ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช

เพื่อเปนการรําลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ 

พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพล

 อดุลยเดช

ประชาชนในเขตเทศบาลได

แสดงความรําลึกถึง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพล อดุลยเดช

    150,000     150,000                  -                  -                  - ประชาชน 60% ได

รวมแสดงความ

ระลึกถึง

พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช

ประชาชนไดแสดง

ความระลึกถึง

พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช

สํานัก

ปลัดเทศบาล

6 โครงการวันคลายวันพระบรม

ราชสมภพของพระบาทสมเด็จ

พระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร

เพื่อเปนการรําลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ 

พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพล

 อดุลยเดช

ประชาชนในเขตเทศบาลได

แสดงความรําลึกถึง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพล อดุลยเดช

                 -                  -     150,000     150,000     150,000 ประชาชน 60% ได

รวมแสดงความ

ระลึกถึง

พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช

ประชาชนไดแสดง

ความระลึกถึง

พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช

สํานัก

ปลัดเทศบาล

7 โครงการวันขึ้นปใหม เพื่อสงเสริมประเพณีให

สืบทอดตอไป

ประชาชน  และชุมชนในเขต

เทศบาลไดรวมทําบุญตักบาตร  

และสืบสานวัฒนธรรมไทย

      40,000       40,000       50,000       50,000       50,000 ประชาชน  60% 

ไดรวมสืบสาน

วัฒนธรรมไทย

ประชาชนไดรวมสืบ

สานวัฒนธรรมไทย

และสราง

ความสัมพันธอันดี

ในชุมชน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

8 โครงการจัดการแขงขันกีฬา

ทองถิ่นประชาชนอําเภอเมือง

นครราชสีมา ครั้งที่ 14

เพื่อเสริมสรางความ

สามัคคีและสัมพันธไมตรี

ระหวางเทศบาล

เพื่อใหเกิดความสมัครสมาน

สามัคคีระหวางเทศบาล

    500,000     500,000     500,000     500,000     500,000 บุคลากรเทศบาล 

90 % มีโอกาส

เชื่อมความสําพันธที่

ดีระหวางกัน

พนักงานเทศบาล

แตละเทศบาลมี

สัมพันธไมตรีที่ดีตอ

กัน

สํานัก

ปลัดเทศบาล



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระ

เจาอยูหัว มหาวชิรา

ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เพื่อแสดงความ

จงรักภักดีและเพื่อสราง

จิตสํานึกใหประชาชนรัก

และปกปองสถาบัน

พระมหากษัตริย

ประชาชนในเขตเทศบาลได

แสดงความจงรักภักดี

    250,000     250,000                  -                  -                  - ประชาชน 70% ได

รวมแสดงความ

จงรักภักดีและ

ตระหนักถึง

ความสําคัญของ

สถาบัน

ประชาชนไดแสดง

ความจงรักภักดี

และตระหนักถึง

ความสําคัญของ

สถาบันฯ ยิ่งขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

10 โครงการวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เพื่อแสดงความ

จงรักภักดีและเพื่อสราง

จิตสํานึกใหประชาชนรัก

และปกปองสถาบัน

พระมหากษัตริย

ประชาชนในเขตเทศบาลได

แสดงความจงรักภักดี

                 -                  -     250,000     250,000     250,000 ประชาชน 70% ได

รวมแสดงความ

จงรักภักดีและ

ตระหนักถึง

ความสําคัญของ

สถาบัน

ประชาชนไดแสดง

ความจงรักภักดี

และตระหนักถึง

ความสําคัญของ

สถาบันฯ ยิ่งขึ้น

สํานัก

ปลัดเทศบาล

11 โครงการจัดงานวันที่ 13 

ตุลาคม

เพื่อรําลึกถึงคุณความดี

ของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช

ประชาชนในเขตเทศบาลได

ระลึกถึงและแสดงความจงรักภักดี

      20,000       20,000                  -                  -                  - ประชาชน 60%ได

รวมแสดงความ

จงรักภักดี

ประชาชนไดแสดง

ความจงรักภักดี

สํานัก

ปลัดเทศบาล

12 โครงการวันคลายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชน

กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เพื่อรําลึกถึงคุณความดี

ของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช

ประชาชนในเขตเทศบาลได

ระลึกถึงและแสดงความจงรักภักดี

                 -                  -       20,000       20,000       50,000 ประชาชน 60%ได

รวมแสดงความ

จงรักภักดี

ประชาชนไดแสดง

ความจงรักภักดี

สํานัก

ปลัดเทศบาล



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

13 โครงการงานวันพระราชพิธี  

รัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ

เพื่อใหการจัดงานวัน

พระราชพิธี  รัฐพิธีและ

วันสําคัญของชาติ 

ดําเนินตามรูปแบบพิธี

การที่สมเกียรติ 

เหมาะสม ถูกตองมี

เอกลักษณอันดีงาม

การจัดงานวันและการเขา

รวมงานพระราชพิธี รัฐพิธี และ

วันสําคัญของชาติ  จํานวน 3 

กิจกรรม  ประชาชนเขารวมพิธี

และกิจกรรม 200 คน

      50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 การจัดงานวันและ

การเขารวมงานพระ

ราชพิธี รัฐพิธีและ

วันสําคัญของชาติ

สามารถดําเนินการ

ไดตามแผนงาน/

โครงการไมนอยกวา

 3 กิจกรรม

ทําใหการจัดงาน

และการเขา

รวมงานพระราชพิธี

 รัฐพิธีและวัน

สําคัญของชาติ

ดําเนินไดตาม

รูปแบบพิธีการ

สํานัก

ปลัดเทศบาล

14 โครงการวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา

ฯ พระบรมราชินี

เพื่อแสดงความ

จงรักภักดีและเพื่อสราง

จิตสํานึกใหประชาชนรัก

และปกปองสถาบัน

พระมหากษัตริย

ประชาชนในเขตเทศบาลได

แสดงความจงรักภักดี

 -                  -     250,000     250,000     250,000 พนักงานเขารวม

โครงการ 80%

พนักงาน ลูกจาง 

ตระหนักถึง

ความสําคัญของวัน

เทศบาล

สํานัก

ปลัดเทศบาล

15 โครงการวันเทศบาล เพื่อใหพนักงานเทศบาล

 คณะผูบริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล 

ลูกจางประจํา พนักงาน

จางตระหนักถึงวัน

เทศบาล

พนักงาน ลูกจางปรจํา พนักงาน

จางของเทศบาลตําบลโคกกรวด

 -       10,000       10,000       10,000       10,000 พนักงานเทศบาล 

คณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล

 ลูกจางประจํา 

พนักงานจางเขารวม

โครงการ 80%

พนักงาน ลูกจาง 

ตระหนักถึง

ความสําคัญของวัน

เทศบาล

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 15  โครงการ -                            -                                     1,420,000 1,430,000 1,690,000 1,690,000 1,720,000 -                       -                      -                  



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

7.2  แผนงานการศาสนาและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดหาอุปกรณกีฬา

สําหรับชุมชน

เพื่อสนับสนุนใหประชาชน

ในชุมชนเลนกีฬา

ประชาชนในชุมชนหันมาสนใจและ

เลนกีฬา
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ชุมชนมีอุปกรณกีฬา 

80%

ประชาชนในชุมชนได

เลนกีฬา
กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อสงเสริมใหเด็กและ

เยาวชนเปนเด็กดี มีความ

กลาแสดงออกและมีความ

สนุกสนาน

เพื่อใหเด็กและเยาวชนในเขต

เทศบาลไดรวมกิจกรรม ใหกลาคิด

กลาแสดงออก

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนไดรวมสืบ

สานประเพณีและ

วัฒนธรรม  80%

เด็ก  เยาวชน  ไดรับ

ความสุข  สนุกสนาน 

และสงเสริมสนับสนุน

ใหเด็กมีความคิด

กองการศึกษา

3 โครงการงานประเพณี

ลอยกระทง

เพื่อสงเสริมประเพณีลอย

กระทงใหสืบทอดตอไป

ประชาชน  และชุมชนในเขต

เทศบาลไดรวมสืบสานวัฒนธรรม

ไทยและสรางความสัมพันธอันดีใน

ชุมชน

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนไดรวมสืบ

สานประเพณีและ

วัฒนธรรม 80%

ประชาชนไดรวมสืบ

สานวัฒนธรรมไทย

และสราง

ความสัมพันธอันดีใน

ชุมชน

กองการศึกษา

4 โครงการงานประเพณีสงกรานต เพื่อสงเสริมประเพณี

สงกรานตและแสดงความ

กตัญู กตเวที

ตอผูใหญ

ประชาชน  และชุมชนในเขต

เทศบาลไดรวมสืบสานวัฒนธรรม

ไทยและสรางความสัมพันธอันดีใน

ชุมชน

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนไดรวมสืบ

สานประเพณีและ

วัฒนธรรม  80%

ประชาชนไดรวมสืบ

สานวัฒนธรรมไทย

และสราง

ความสัมพันธอันดีใน

ชุมชน

กองการศึกษา

5 โครงการประเพณีเขาพรรษา เพื่อสงเสริม

พระพุทธศาสนาและสืบ

สานวัฒนธรรมและประเพณี

เพื่อใหพนักงานเทศบาล  และ

ประชาชนไดรวมกันทําบุญถวาย

เทียนตามประเพณี

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนไดรวมสืบ

สานประเพณีและ

วัฒนธรรม  80%

ประชาชนไดรวมกัน

ทําบุญถวายเทียน

ตามประเพณี

กองการศึกษา

รวม 5  โครงการ -                            -                                     1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 -                       -                      -                  

งบประมาณและที่ผานมา



  ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

  ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

8.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

8.1  แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เพื่อใหเกิดความรูและ

เขาใจบทบาท สราง

จิตสํานึกแกผูเขาอบรม

จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน  1

  ครั้ง

     500,000        500,000        500,000        500,000        500,000 เทศบาลมี

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานสูงขึ้น 

50%

ผูบริหาร  สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานและ

ลูกจางปฏิบัติงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพไดอยางมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการอบรมคุณธรรม  

จริยธรรม

เพื่อสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรม

เพื่อสงเสริมใหพนักงานเทศบาล

มีคุณธรรม  จริยธรรม

       50,000          50,000        150,000        150,000        150,000 บุคลากร 80%  

ไดรับการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม

พนักงานเทศบาลมี

คุณธรรม  จริยธรรม

สํานัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการเทศบาลเคลื่อน

ที่พบประชาชน

เพื่อใหประชาชนในเขต

เทศบาลไดรับความ

สะดวกในการรับบริการ

ออกใหบริการประชาชนในเขต

เทศบาลเปนประจําทุกเดือน

     160,000        160,000        160,000        160,000        160,000 ประชาชน ๗๐ %  

ไดรับความสะดวก

ในการใหบริการมาก

ขึ้น

ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับความสะดวก

สํานัก

ปลัดเทศบาล

4 โครงการเลือกตั้งผูบริหาร

ทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น

จัดใหมีการเลือกตั้ง

ตางๆตามที่กฎหมาย

กําหนด

จัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา

เทศบาลและผูบริหารเทศบาล

     500,000        500,000        500,000        500,000  - ประชาชนมาใชสิทธิ

เลือกตั้งรอยละ 60%

มีการเลือกตั้งนายกฯและ

สมาชิกสภาเทศบาลที่มา

จากการเลือกตั้ง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

5 โครงการปกปองสถาบัน

ของชาติ

ประชาชนไดแสดง

ความจงรักภักดี ตอ

ชาติ  พระมหากษัตริย

ประชาชนในเขตเทศบาลไดรวม

กิจกรรมและแสดงความ

จงรักภักดี

     100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  ประชาชน 60% 

ไดแสดงความ

จงรักภักดี

ประชาชนไดแสดงความ

จงรักภักดี ตอชาติ พระ

มหากษัตริ์ย

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการสํารวจและจัดเก็บ

ขอมูลพื้นฐานในการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาล

เพื่อจัดเก็บขอมูล

พื้นฐานประกอบใน

การจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น

มีขอมูลพื้นฐานของชุมชนในเขต

เทศบาลตําบลโคกกรวด

       50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 มีขอมูบชุมชน

ครอบคลุมทุกดาน 

70%

มีขอมูลชุมชนครอบคลุม

ทุกดาน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

7 โครงการจางนักเรียน  นักศึกษา

ปฏิบัติงาน

นอกเวลาเรียน

เพื่อชวยเหลือนักเรียน

 นักศึกษาใหมีรายได 

ชวงปดภาคเรียน

นักเรียน นักศึกษา ในเขตเทศบาล      150,000        150,000        150,000        150,000        150,000  นักเรียน40% มี

รายไดเพิ่มขึ้น

นักเรียน  นักศึกษามี

รายไดในชวงปดภาคเรียน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

8 โครงการประชาคมเมืองเพื่อ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

เพื่อสงเสริมการมีสวน

รวมของประชาชนและ

เพื่อ รับฟงปญหาและ

ความคิดเห็นของ

ประชาชน

1. ไดทราบปญหาความตองการ

ของประชาชน

2. ไดขอมูลที่ถูกตองชัดเจน 

และครอบคลุมปญหาความ

ตองการของประชาชนในการ

จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

       50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 ประชาชน 70% มี

สวนรวมในการ

จัดทําแผนพัฒนา

เทศบาลฯ

ประชาชนไดรวมกันเสนอ

ปญหา รวมกันคิดเพื่อ

พัฒนาชุมชนตนเอง

กองวิชาการ

และแผนงาน

9 โครงการอบรมการจัดทํา

แผนชุมชน

เพื่อใหประชาชนใน

ชุมชนมีความรูในเรื่อง

การทําแผนชุมชน

ไดแผนชุมชนของเทศบาลตําบล

โคกกรวด

       50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 ประชาชน 60% มี

สวนรวมในการ

จัดทําแผนชุมชน

ประชาชนเขาใจและ

ทราบถึงความสําคัญของ

การจัดทําแผนชุมชน

กองวิชาการ

และแผนงาน

10 โครงการจัดใหความรูในเรื่อง

กฎหมายทั่วไป

เพื่อสงเสริมให

ประชาชนมีความรูใน

เรื่องกฎหมายเบื้องตน

อบรมใหความรูในเรื่องกฎหมาย

ทั่วไป  จํานวน 1 ครั้ง

       50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 ประชาชน 50% รู

กฎหมายเพิ่มขึ้น

ประชาชนในเขตเทศบาล

สามารถนํากฎหมายมาใช

แกไขปญหาในเบื้องตนใน

ชีวิตประจําวันได

กองวิชาการ

และแผนงาน

11 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ

 พรบ.ขอมูลขาวสารของทาง

ราชการ พ.ศ.2540

เพื่อใหมีความรูความ

เขาใจใน

พระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของทาง

ราชการ พ.ศ.2540

อบรมใหความรูในเรื่องเกี่ยวกับ 

พรบ.ขอมูลขาวสารของทาง

ราชการ พ.ศ.2540  

จํานวน 1 ครั้ง

       50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 ประชาชน 50% รู

พระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของ

ทางราชการ พ.ศ.

2540

ประชาชนในเขตเทศบาล

สามารถนําไปปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของทางราชการ 

พ.ศ.2540

กองวิชาการ

และแผนงาน



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

12 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

เพื่อปรับปรุงขอมูล

แผนที่ภาษีของ

เทศบาลตําบลโคก

กรวดใหเปนปจจุบัน

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 1 

ครั้ง/ป

 -        115,000        115,000        115,000        115,000 ขอมุลแผนที่ภาษี

เปนปจจุบัน 

ครบถวน'100%

เทศบาลมีรายไดเพิ่มมาก

ขึ้นจากการปรับปรุงแผน

ที่ภาษี

กองคลัง

13 โครงการจักรยานสัญจรยอน

รอยวัฒนธรรมและวิถีชุมชน

เพื่อสงเสริมให

ประชาชนในเขต

เทศบาลใชรถจักรยาน

ในชีวิตประจําวันมากขึ้น

ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล6

 หมูบาน ใชรถจักรยานใน

ชีวิตประจําวัน อยางนอย 3 วัน/

สัปดาหจํานวน 240 คน

       60,000          60,000          60,000          60,000          60,000 1. มีทะเบียนขอมูล

การใชจักรยานของ

ประชาชน

2. มีการจัดตั้งชมรม

จักรยานตําบลโคก

กรวด

3. จัดกิจกรรม

สงเสริมการจักรยาน

ในชุมชนเดือนละ 1

 ครั้งและวันสําคัญ

ตาง ๆ

ประชาชนในชุมชนในเขต

เทศบาลใชรถจักรยานใน

ชีวิตประจําวัน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

14 โครงการปรับขอมูลแผนที่และ

ทะเบียนทรัพยสิน และการ

จัดทําฐานขอมูลในการจัดเก็บ 

รายได

เพื่อปรับปรุงขอมูล

แผนที่ภาษีของ

เทศบาลตําบลโคก

กรวดใหเปนปจจุบัน

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 1 

ครั้ง/ป

 -                    -        115,000        115,000        115,000 ขอมุลแผนที่ภาษี

เปนปจจุบัน 

ครบถวน'100%

เทศบาลมีรายไดเพิ่มมาก

ขึ้นจากการปรับปรุงแผน

ที่ภาษี

กองคลัง

รวม 14  โครงการ -                         -                                     1,770,000 1,885,000 2,100,000 2,100,000 1,600,000 -                       -                             -                 

 



  ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ  เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

  ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  9  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

9.  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกซอมดับเพลิง เพื่อปองกันและระงับ

อัคคีภัย

จํานวน  1  ครั้ง           50,000           50,000           50,000           50,000           50,000 การดับเพลิงมี

ประสิทธิภาพ 

80 %

เพื่อเตรียมพรอมเมื่อ

เกิดเหตุอัคคีภัย

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการฝกอบรม  อปพร. เพื่อใหมีอาสาสมัคร

ชวยเหลือการปฏิบัติงานใน

ดานความปลอดภัยตางๆ  

แกประชาชน

จัดอบรม  1  ครั้ง มีผูเขารวม

อบรม   20  คน

          50,000           50,000           50,000           50,000           50,000 อปพร. สามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๗๐ %

อาสาสมัครมีความรู

และสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

สํานัก

ปลัดเทศบาล

3 โครงการพัฒนาศักยภาพให

รอดจากการจมน้ํา

เพื่อใหกลุมเปาหมายไม

จมน้ําเสียชีวิตและรูจักวิธี

ปองกันและเอาตัวรอดจาก

การจมน้ํา

จัดอบรม กลุมเด็ก เยาวชน 

และประชาชนในเขตเทศบาล 

จํานวน 1 ครั้ง

          50,000           50,000           50,000           50,000           50,000 ผูผานการอบรม

โครงการไดรับ

ความรูและสามารถ

ชวยเหลือผูอื่นได 

รอยละ 70%

ประชาชนไดรับ

ความรูในการ

ปองกันและรูจักวิธี

ชวยเหลือคนจมน้ํา

สํานัก

ปลัดเทศบาล

4 โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาล

เพื่อรณรงคปองกันและ

แกไขปญหาอุบัติเหตุในชวง

เทศบาล

ตั้งจุดใหบริการประชาชน

ในชวงเทศกาล

        100,000         100,000         100,000         100,000         100,000 การเกิดอุบัติเหตุเปน

 ๐%

จํานวนอุบัติเหตุ

จราจรในเขต

เทศบาลลดลง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการจักรยานสายตรวจ

ดับเพลิง

1. เพื่อสงเสริมใหพนักงาน

ปองกันใชจักรยานออก

ปฏิบัติงาน 2. เพื่อสงเสริม

ใหพนักงานใชพลังงาน

เชื้อเพลิงลดลง

พนักงานปองกันฯ ใชจักรยาน

ในภารกิจงานของเทศบาล ที่

ระยะทางไมเกิน 2 กม. อยาง

นอย 2 ครั้งตอสัปดาห

          60,000           60,000           60,000           60,000           60,000 พนักงานปองกันฯใช

จักรยานในภารกิจ

ของเทศบาล 

มากกวา2 ครั้งตอ

สัปดาห

พนักงานเทศบาล

ใชพลังงานเชื้อเพลิง

ลดลง

สํานัก

ปลัดเทศบาล

6 โครงการปองกันและระงับ

อัคคีภัยในเขตเทศบาล

เพื่อปองกันและระงับ

อัคคีภัย

จํานวน  1  ครั้ง                     -           30,000           30,000           30,000           30,000 ประชาชน 80% มี

ความปลอดภัยจาก

เหตุเพลิงใหม

ประชาชนปลอดภัย

จากอัคคีภัย

สํานัก

ปลัดเทศบาล

7 โครงการความปลอดภัย

ในชุมชน

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของ

ประชาชนในชุมชน

จัดใหมีตํารวจบานในการ

เฝายามตอนกลางคืน

                    -           50,000           50,000           50,000           50,000 ประชาชนมีความ

ปลอดภัยขึ้น 100%

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

สํานัก

ปลัดเทศบาล

8 โครงการติดตั้งและเปลี่ยนถัง

เคมีดับเพลิง

เพื่อใหมีการติดตั้งและ

เปลี่ยนถังเคมีดับเพลิงใน

เขตเทศบาลที่ไดติดตั้งมา

นานและหมดอายุการใช

งานไดตามปกติและติดตั้ง

เพิ่มในบริเวณที่มีความ

เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย

เปลี่ยนถังเคมีดับเพลิงในเขต

เทศบาลใหมีสภาพใชงานได

ตามปกติและติดตั้งเพิ่มในจุด

เสี่ยง

                    -                     -         100,000         100,000         100,000 ประชาชนลดความ

เสี่ยงในการเกิด

อัคคีภัย 100%

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยจากการ

เกิดอัคคีภัย

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 8  โครงการ -                              -                                   310,000 390,000 490,000 490,000 490,000 -                       -                      -                  



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

9.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคไดอยาง

มาตรฐานและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละของความ

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

2 โครงการติดตั้งปรับปรุงไฟฟา

แสงสวาง LED SMART CITY

เพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคไดอยาง

มาตรฐานและทั่วถึง

ปรับปรุงไฟฟาแสงสวาง 0 0 4,900,000 4,900,000 4,900,000 รอยละของความ

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

รวม 2  โครงการ -                              -                                   250,000 250,000 5,150,000 5,150,000 5,150,000 -                      -                  

งบประมาณและที่ผานมา



  ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน

  ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  10  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม

10.  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

10.1  แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปลูกหญาแฝก เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

1. ปลูกหญาแฝก

2. ปลูกปาสมุนไพรชุมชน

3. จัดกิจกรรมตามโครงการ

4. ปลูกตนไมในชุมชน

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000  ประชาชน 70% 

ได เขารวมกิจกรรม

ปลูกตนไม

ประชาชนไดมีสวน

รวมในการปลูก

หญาแฝกปลูกปา

สมุนไพรชุมชนและ

จัดกิจกรรมตาม

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

1. การอนุรักษพันธุกรรมพืช

2. การดําเนินงาน การจัด

กิจกรรมนิทรรศการ  

ประชาสัมพันธ ฯลฯ

      600,000       600,000       600,000       600,000       600,000  เทศบาลไดเขารวม

โครงการ 100%

ประชาชนไดมีสวน

รวมและไดรับ

ความรูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 2  โครงการ -                           -                                     650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 -                      -                      -                  

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.02



10.2  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเมืองนาอยูและการ

สรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม

เพื่อสรางจิตสํานึกชุมชน

และสงเสริมประชาชน

ใหมีสวนรวมในการดูแล

อนุรักษสิ่งแวดลอม

1. จัดกิจกรรมรณรงครักษา

ความสะอาดและพัฒนา

สิ่งแวดลอม ในวันสําคัญตางๆ  

ไดแก กวาด/ทําความสะอาด

ชุมชนที่สาธารณะ ตัดหญา 

กําจัดวัชพืช เก็บขยะ ขุดลอกคู

ระบายน้ํา ปลูกตนไมทดแทน ใส

ปุยบํารุงรักษาตนไม และอื่น ๆ

2. ปลูกตนไม เพิ่มพื้นที่สีเขียว

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี

จิตสํานึกอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

เพิ่มขึ้น 50%

ประชาชนมี

จิตสํานึกรักษ

สิ่งแวดลอม ชุมชน

มีสิ่งแวดลอมที่ดี 

บานเมืองสะอาด

สวยงามนาอยู

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการเทศบาลคารบอนต่ํา 1. เพื่อลดการปลอยกาซ

เรือนกระจกใหกับเมือง 

และเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อ

ดูดซับกาซคารบอน  

โดยดําเนินกิจกรรมตาม

แนวทาง 4ยุทธศาสตร

คือ เมืองแหงตนไม เมือง

ไรมลพิษเมืองพิชิต

พลังงาน  และเมืองที่มี

การบริโภคอยางยั่งยืน

1. บํารุงรักษาตนไมเดิม /ปลูก

ตนไมใหม

2. ประชุม/อบรมความรู 

ประชาชน บุคลากรของเทศบาล

3. คัดแยกขยะ นํากลับไปใช

ประโยชน

4. ปรับปรุงระบบไฟฟา 

สํานักงาน เทศบาลและสวนที่

รับผิดชอบ

5. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจาก

เชลล แสงอาทิตย (โซลาเซลล)

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ลดการปลอยกาซได

ออกไซคใหกับเมือง

ลงไดอยางนอยรอย

ละ 5

1. ลดการปลอย

กาซคารบอนไดออก

ไซคใหกับเมือง

2. ประชาชนมีสวน

รวมในกิจกรรมลด

การปลอยกาซเรือน

กระจก

กองสาธารณสุขฯ

งบประมาณและที่ผานมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการลดการใชพลังงาน

ไฟฟาเทศบาลตําบลโคกกรวด

เพื่อสงเสริมและกระตุน

ใหบุคลากรเทศบาล

ลดการใชพลังงานไฟฟา 

รูจักใชไฟฟาอยางคุมคา

และมีประสิทธิภาพ

1. ประชุม อบรมบุคลากรของ

เทศบาล

2. กําหนดมาตรการประหยัด

พลังงาน

3. ปรับปรุงระบบไฟฟา 

สํานักงาน เทศบาลและสวนที่

รับผิดชอบ

4. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจาก

เชลล แสงอาทิตย (โซลาเซลล)

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณการใชไฟฟา

ของสํานักงาน

เทศบาลลดลงอยาง

นอยรอยละ 5

1. ลดการใช

พลังงานไฟฟาของ

เทศบาลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

2. บุคลกรเทศบาล

รูจักใชไฟฟาอยาง

คุมคา มี

ประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการการจัดการน้ําเสีย

ครัวเรือน

1. เพื่อสรางความรูความ

เขาใจ ในการบําบัดน้ํา

เสียครัวเรือน

2. สรางเครือขายชุมชน

เพื่อเฝาระวังคุณภาพน้ํา

3. เพื่อใหสถาน

ประกอบการและ

ครัวเรือน บําบัดน้ํา

เสียกอนการระบายน้ํา

ลงสูระบบระบายน้ํารวม

1. ประชุม อบรมความรู

ประชาชน เรื่อง การอนุรักษ

ทรัพยากรน้ําการใชน้ําอยาง

ประหยัด และการบําบัดน้ําเสีย

ชุมชน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณน้ําเสียใน

ชุมชนลดลงอยาง

นอยละ 5

1. ลดการปลอยน้ํา

เสียลงในลําตะคอง

2. ประชาชนมีสวน

รวมในกิจกรรมลด

การปลอยน้ําเสียใน

ครัวเรือน

กองสาธารณสุขฯ

รวม 4  โครงการ -                           -                                     352,561 352,562 352,563 352,564 352,565 -                      -                      -                  

งบประมาณและที่ผานมา



10.3  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการขยะมูลฝอย

แบบมีสวนรวม

เพื่อสงเสริมใหประชาชน

รูจักบริหารจัดการขยะ

ในชุมชนในการคัดแยก

ขยะเพื่อลดปริมาณขยะ 

และสรางรายไดใหกับ

ชุมชน

1. ประชุมชี้แจงการดําเนินงาน

2. จัดกิจกรรมรณรงคสงเสริม

ใหกับประชาชนคัดแยกขยะใน

ครัวเรือน

3. จัดตั้งกลุมรับซื้อขยะรีไซเคิล

4. จัดทําปุยหมักชีวภาพจาก

ขยะอินทรีย

        40,000         40,000         40,000         40,000         40,000 ปริมาณขยะมูลฝอย

ลดลง 5%

ประชาชนมีสวนรวม

ในการแกไขปญหา

ขยะชุมชนโดยรูจัก

คัดแยกขยะตั้งแต

ครัวเรือนปริมาณ

ขยะชุมชนลดลง

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการพัฒนางานรักษา

ความสะอาดและระบบเก็บ

รวบรวมขยะมูลฝอย

เพื่อใหการดําเนินงาน

รักษาความสะอาดเก็บ

รวบรวม กําจัดมูลฝอย

ของเทศบาลเปนไปดวย

ความเรียบรอยมี

ประสิทธิภาพ

1. จัดอบรมผูเกี่ยวของ

2. จัดหาถังขยะใหกับชุมชน

3. จัดทําสถิติขอมูลการปฏิบัติงาน

4. คัดแยกขยะติดชื้อ ขยะ

อันตราย

5. รวบรวม เก็บขน และนําขยะ

ไป

        70,000         70,000         70,000         70,000         70,000 ปริมาณขยะมูลฝอย

ลดลง 5%

1. บานเมืองสะอาด

 เรียบรอยไมเกิด

มลพิษตอสิ่งแวดลอม

2. การจัดการมูล

ฝอยเปนไปดวย

ความเรียบรอยมี

ประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน 

บริเวณถนนเทศบาล 10 

หมูที่ 2  ตําบลโคกกรวด

เพื่อปรับภูมิทัศน

ใหสวยงาม

ปรับปรุงพื้นที่ไมนอยกวา  

1,000  ตร.ม.

 -       750,000       750,000       750,000       750,000 ขุมขนในเขต

เทศบาลนาอยู 60%

สถานที่สวยงาม

และพักผอน

หยอนใจ

กองชาง

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณสวนสุขภาพวังหิน 

ต.โคกกรวด อ.เมือง

เพื่อปรับภูมิทัศน

ใหสวยงาม

ปรับปรุงพื้นที่ไมนอยกวา 1,000

  ตร.ม.

 -       500,000       500,000       500,000       500,000 ขุมขนในเขต

เทศบาลนาอยู 60%

สถานที่สวยงาม

และพักผอน

หยอนใจ

กองชาง

งบประมาณและที่ผานมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณโดยรอบสระน้ํา

วัดหนองหวา  

ม.1 ต.โคกกรวด

เพื่อปรับภูมิทัศนให

สวยงาม

1. กอสรางถนนรอบสระน้ําพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 2,100 ตร.ม.

2. กอสรางบันไดลงสระน้ํา

3. ขยายเขตไฟฟา

4. ปรับแตงพื้นที่รอบสระน้ํา

5. กอสรางทอระบายน้ําดาน

ตะวันตกดานกําแพงวัดหนองหวา

   2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000 ขุมขนในเขต

เทศบาลนาอยู 60%

สถานที่สวยงาม

และพักผอน

หยอนใจ

กองชาง

6 โครงการกอสรางระบบบําบัด

น้ําเสียบริเวณ

คลองบุงเดื่อ

เพื่อบําบัดน้ําเสียกอนลง

สูแหลงน้ําธรรมชาติ

ศึกษา  ออกแบบ ระบบบําบัดน้ํา

เสียจํานวน  1  ระบบ

 -       500,000       500,000       500,000       500,000 ปริมาณน้ําเสียลดลง

 10%

น้ําเสียไดถูกบําบัด

กอนจะลงสูแหลง

กอนจะลงสูแหลง

ธรรมชาติ

กองชาง

7 โครงการสงเสริมกอสรางบอดัก

ไขมันในครัวเรือน

เพื่อสงเสริมใหประชาชน

ในชุมชนติดตั้งบอดัก

ไขมันในครัวเรือน

จัดอบรมใหความรูในเรื่องการ

ติดตั้งบอดักไขมัน

 -         50,000         50,000         50,000         50,000 ครัวเรือน 40% มี

การติดตั้งบอดักไขมัน

ทุกครัวเรือนติดตั้ง

บอดักไขมัน

กองชาง

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณโรงสูบน้ําเทศบาลถึง

แยกประตูน้ําของกรม

ชลประทาน

เพื่อปรับภูมิทัศนให

สวยงาม

ปรับปรุงพื้นที่ไมนอยกวา  

2,060  ตร.ม.

 -       200,000       200,000       200,000       200,000 ขุมขนในเขต

เทศบาลนาอยู 60%

สถานที่สวยงาม

และพักผอนหยอนใจ

กองชาง

รวม 8  โครงการ -                           -                                     2,112,561 4,112,562 4,112,563 4,112,564 4,112,565 -                      -                      -                  

งบประมาณและที่ผานมา



  ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน

  ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  10  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม

10.  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

10.1  แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปลูกหญาแฝก เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

1. ปลูกหญาแฝก

2. ปลูกปาสมุนไพรชุมชน

3. จัดกิจกรรมตามโครงการ

4. ปลูกตนไมในชุมชน

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000  ประชาชน 70% 

ได เขารวมกิจกรรม

ปลูกตนไม

ประชาชนไดมีสวน

รวมในการปลูก

หญาแฝกปลูกปา

สมุนไพรชุมชนและ

จัดกิจกรรมตาม

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

1. การอนุรักษพันธุกรรมพืช

2. การดําเนินงาน การจัด

กิจกรรมนิทรรศการ  

ประชาสัมพันธ ฯลฯ

      600,000       600,000       600,000       600,000       600,000  เทศบาลไดเขารวม

โครงการ 100%

ประชาชนไดมีสวน

รวมและไดรับ

ความรูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวม 2  โครงการ -                           -                                     650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 -                      -                      -                  

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.02



10.2  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเมืองนาอยูและการ

สรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม

เพื่อสรางจิตสํานึกชุมชน

และสงเสริมประชาชน

ใหมีสวนรวมในการดูแล

อนุรักษสิ่งแวดลอม

1. จัดกิจกรรมรณรงครักษา

ความสะอาดและพัฒนา

สิ่งแวดลอม ในวันสําคัญตางๆ  

ไดแก กวาด/ทําความสะอาด

ชุมชนที่สาธารณะ ตัดหญา 

กําจัดวัชพืช เก็บขยะ ขุดลอกคู

ระบายน้ํา ปลูกตนไมทดแทน ใส

ปุยบํารุงรักษาตนไม และอื่น ๆ

2. ปลูกตนไม เพิ่มพื้นที่สีเขียว

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี

จิตสํานึกอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

เพิ่มขึ้น 50%

ประชาชนมี

จิตสํานึกรักษ

สิ่งแวดลอม ชุมชน

มีสิ่งแวดลอมที่ดี 

บานเมืองสะอาด

สวยงามนาอยู

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการเทศบาลคารบอนต่ํา 1. เพื่อลดการปลอยกาซ

เรือนกระจกใหกับเมือง 

และเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อ

ดูดซับกาซคารบอน  

โดยดําเนินกิจกรรมตาม

แนวทาง 4ยุทธศาสตร

คือ เมืองแหงตนไม เมือง

ไรมลพิษเมืองพิชิต

พลังงาน  และเมืองที่มี

การบริโภคอยางยั่งยืน

1. บํารุงรักษาตนไมเดิม /ปลูก

ตนไมใหม

2. ประชุม/อบรมความรู 

ประชาชน บุคลากรของเทศบาล

3. คัดแยกขยะ นํากลับไปใช

ประโยชน

4. ปรับปรุงระบบไฟฟา 

สํานักงาน เทศบาลและสวนที่

รับผิดชอบ

5. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจาก

เชลล แสงอาทิตย (โซลาเซลล)

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ลดการปลอยกาซได

ออกไซคใหกับเมือง

ลงไดอยางนอยรอย

ละ 5

1. ลดการปลอย

กาซคารบอนไดออก

ไซคใหกับเมือง

2. ประชาชนมีสวน

รวมในกิจกรรมลด

การปลอยกาซเรือน

กระจก

กองสาธารณสุขฯ

งบประมาณและที่ผานมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการลดการใชพลังงาน

ไฟฟาเทศบาลตําบลโคกกรวด

เพื่อสงเสริมและกระตุน

ใหบุคลากรเทศบาล

ลดการใชพลังงานไฟฟา 

รูจักใชไฟฟาอยางคุมคา

และมีประสิทธิภาพ

1. ประชุม อบรมบุคลากรของ

เทศบาล

2. กําหนดมาตรการประหยัด

พลังงาน

3. ปรับปรุงระบบไฟฟา 

สํานักงาน เทศบาลและสวนที่

รับผิดชอบ

4. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจาก

เชลล แสงอาทิตย (โซลาเซลล)

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณการใชไฟฟา

ของสํานักงาน

เทศบาลลดลงอยาง

นอยรอยละ 5

1. ลดการใช

พลังงานไฟฟาของ

เทศบาลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

2. บุคลกรเทศบาล

รูจักใชไฟฟาอยาง

คุมคา มี

ประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการการจัดการน้ําเสีย

ครัวเรือน

1. เพื่อสรางความรูความ

เขาใจ ในการบําบัดน้ํา

เสียครัวเรือน

2. สรางเครือขายชุมชน

เพื่อเฝาระวังคุณภาพน้ํา

3. เพื่อใหสถาน

ประกอบการและ

ครัวเรือน บําบัดน้ํา

เสียกอนการระบายน้ํา

ลงสูระบบระบายน้ํารวม

1. ประชุม อบรมความรู

ประชาชน เรื่อง การอนุรักษ

ทรัพยากรน้ําการใชน้ําอยาง

ประหยัด และการบําบัดน้ําเสีย

ชุมชน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณน้ําเสียใน

ชุมชนลดลงอยาง

นอยละ 5

1. ลดการปลอยน้ํา

เสียลงในลําตะคอง

2. ประชาชนมีสวน

รวมในกิจกรรมลด

การปลอยน้ําเสียใน

ครัวเรือน

กองสาธารณสุขฯ

รวม 4  โครงการ -                           -                                     352,561 352,562 352,563 352,564 352,565 -                      -                      -                  

งบประมาณและที่ผานมา



10.3  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการขยะมูลฝอย

แบบมีสวนรวม

เพื่อสงเสริมใหประชาชน

รูจักบริหารจัดการขยะ

ในชุมชนในการคัดแยก

ขยะเพื่อลดปริมาณขยะ 

และสรางรายไดใหกับ

ชุมชน

1. ประชุมชี้แจงการดําเนินงาน

2. จัดกิจกรรมรณรงคสงเสริม

ใหกับประชาชนคัดแยกขยะใน

ครัวเรือน

3. จัดตั้งกลุมรับซื้อขยะรีไซเคิล

4. จัดทําปุยหมักชีวภาพจาก

ขยะอินทรีย

        40,000         40,000         40,000         40,000         40,000 ปริมาณขยะมูลฝอย

ลดลง 5%

ประชาชนมีสวนรวม

ในการแกไขปญหา

ขยะชุมชนโดยรูจัก

คัดแยกขยะตั้งแต

ครัวเรือนปริมาณ

ขยะชุมชนลดลง

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการพัฒนางานรักษา

ความสะอาดและระบบเก็บ

รวบรวมขยะมูลฝอย

เพื่อใหการดําเนินงาน

รักษาความสะอาดเก็บ

รวบรวม กําจัดมูลฝอย

ของเทศบาลเปนไปดวย

ความเรียบรอยมี

ประสิทธิภาพ

1. จัดอบรมผูเกี่ยวของ

2. จัดหาถังขยะใหกับชุมชน

3. จัดทําสถิติขอมูลการปฏิบัติงาน

4. คัดแยกขยะติดชื้อ ขยะ

อันตราย

5. รวบรวม เก็บขน และนําขยะ

ไป

        70,000         70,000         70,000         70,000         70,000 ปริมาณขยะมูลฝอย

ลดลง 5%

1. บานเมืองสะอาด

 เรียบรอยไมเกิด

มลพิษตอสิ่งแวดลอม

2. การจัดการมูล

ฝอยเปนไปดวย

ความเรียบรอยมี

ประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน 

บริเวณถนนเทศบาล 10 

หมูที่ 2  ตําบลโคกกรวด

เพื่อปรับภูมิทัศน

ใหสวยงาม

ปรับปรุงพื้นที่ไมนอยกวา  

1,000  ตร.ม.

 -       750,000       750,000       750,000       750,000 ขุมขนในเขต

เทศบาลนาอยู 60%

สถานที่สวยงาม

และพักผอน

หยอนใจ

กองชาง

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณสวนสุขภาพวังหิน 

ต.โคกกรวด อ.เมือง

เพื่อปรับภูมิทัศน

ใหสวยงาม

ปรับปรุงพื้นที่ไมนอยกวา 1,000

  ตร.ม.

 -       500,000       500,000       500,000       500,000 ขุมขนในเขต

เทศบาลนาอยู 60%

สถานที่สวยงาม

และพักผอน

หยอนใจ

กองชาง

งบประมาณและที่ผานมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณโดยรอบสระน้ํา

วัดหนองหวา  

ม.1 ต.โคกกรวด

เพื่อปรับภูมิทัศนให

สวยงาม

1. กอสรางถนนรอบสระน้ําพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 2,100 ตร.ม.

2. กอสรางบันไดลงสระน้ํา

3. ขยายเขตไฟฟา

4. ปรับแตงพื้นที่รอบสระน้ํา

5. กอสรางทอระบายน้ําดาน

ตะวันตกดานกําแพงวัดหนองหวา

   2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000 ขุมขนในเขต

เทศบาลนาอยู 60%

สถานที่สวยงาม

และพักผอน

หยอนใจ

กองชาง

6 โครงการกอสรางระบบบําบัด

น้ําเสียบริเวณ

คลองบุงเดื่อ

เพื่อบําบัดน้ําเสียกอนลง

สูแหลงน้ําธรรมชาติ

ศึกษา  ออกแบบ ระบบบําบัดน้ํา

เสียจํานวน  1  ระบบ

 -       500,000       500,000       500,000       500,000 ปริมาณน้ําเสียลดลง

 10%

น้ําเสียไดถูกบําบัด

กอนจะลงสูแหลง

กอนจะลงสูแหลง

ธรรมชาติ

กองชาง

7 โครงการสงเสริมกอสรางบอดัก

ไขมันในครัวเรือน

เพื่อสงเสริมใหประชาชน

ในชุมชนติดตั้งบอดัก

ไขมันในครัวเรือน

จัดอบรมใหความรูในเรื่องการ

ติดตั้งบอดักไขมัน

 -         50,000         50,000         50,000         50,000 ครัวเรือน 40% มี

การติดตั้งบอดักไขมัน

ทุกครัวเรือนติดตั้ง

บอดักไขมัน

กองชาง

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณโรงสูบน้ําเทศบาลถึง

แยกประตูน้ําของกรม

ชลประทาน

เพื่อปรับภูมิทัศนให

สวยงาม

ปรับปรุงพื้นที่ไมนอยกวา  

2,060  ตร.ม.

 -       200,000       200,000       200,000       200,000 ขุมขนในเขต

เทศบาลนาอยู 60%

สถานที่สวยงาม

และพักผอนหยอนใจ

กองชาง

รวม 8  โครงการ -                           -                                     2,112,561 4,112,562 4,112,563 4,112,564 4,112,565 -                      -                      -                  

งบประมาณและที่ผานมา



  ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจ

  ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

      1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางอาคาร

เอนกประสงค หมูที่ 1 บาน

หนองหวา ต.โคกกรวด อ.

เมือง จ.นครราชสีมา

1.เพื่อใหมีลานกีฬา

สําหรับประชาชน เด็ก 

และเยาวชนไดเลนกีฬา

เพื่อใหหางไกลยาเสพติด

2.เพื่อใหประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง 

เนื่องจากการเลนกีฬา

กอสรางอาคารเอนกประสงค

ขนาดกวาง 24.00 เมตร

ยาว 40.00 เมตร

                  -                    -                    -     3,233,000                    - เยาวชนและชุมชน

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 100%

ครัวเรือนและ

ประชาชนผูรับ

ประโยชนจํานวน 

4,235 ครัวเรือน 

และ จํานวน 

7,219 คน

กองการศึกษา

รวม 1  โครงการ -                           -                                    0 0 0 3,233,000 0 -                      -                      -                  

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบประมาณและที่ผานมา

เทศบาลตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.02/1



1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอลฟลทติ

กคอนกรีตบริเวณถนนเทศบาล  23  

หมูที่ 6 ต.โคกกรวด เชื่อมตอ 

ต.บานใหม อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา

เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร

ไปมาและความเปนระเบียบ

เรียบรอย และเพื่อรองรับความ

เจริญที่เกิดขึ้นในอนาคต

ขนาดกวางเฉลี่ย 6 เมตรหนา 0.05 เมตร

 ความยาวรวม 925 ม. หรือพื้นที่กอสราง

ไมนอยกวา 5,550  ตร.ม.

          2,000,000                          -                          -                          -                          - เทศบาลมีถนนสําหรับ

คมนาคมไดอยางสะดวก  

70%  ขึ้นไป

ประชาชนไดรับความสะดวก

ปลอดภัยในการสัญจรไป - 

มาและความเปนระเบียบ

และรองรับความเจริญและ

การขยายตัวของชุมชนใน

อนาคตสะดวกในการ

บํารุงรักษาและความมั่นคง 

แข็งแรง

กองชาง

ทต.โคกกรวด

2 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา และ

ขยายผิวจราจร บริเวณถนนเทศบาล 

23 หมูที่ 6 

ต.โคกกรวด เชื่อมตอ 

ต.บานใหม อ.เมืองนครราชสีมาจ.

นครราชสีมา

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง และ

ระบบระบายน้ํา และรองรับ

ความเจริญที่เกิดขึ้นในอนาคต

ขนาด ∅ 1.20 ม. พรอมบอพักน้ํา 25 บอ 

ความยาวรวม 250 ม. และขยายผิว จราจร

ถนน คสล. ขนาดกวาง เฉลี่ย 2 ม. หนาเฉลี่ย 

0.15 ม. ความยาวรวม 250 ม. หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 500 ตร.ม.

          1,970,000                          -                          -                          -                          - สามารถระบายน้ําไดกวา 

 80%ขึ้นไป

ประชาชนไมไดรับความ

เดือดรอนจากน้ําทวมขัง

และรอบความเจริญและ

ขยายตัวของชุมชนใน

อนาคต

กองชาง

ทต.โคกกรวด

3 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณ

เชื่อมตอระหวางหมู  2  บานโคก

กรวด  หมู 13 บานหนองกุง ต.โคก

กรวด

เพื่อใหประชาชนที่ใชสะพาน

สัญจรไป - มา ไดรับความสะดวก

กอสรางถนน  คสล. ขนาดกวาง  4.00  

เมตร  ยาว  1,375  เมตร หนา  0.10 

เมตร  พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 5,500  

ตารางเมตร

2,000,000                          -                          -                          -                          - เทศบาลมีถนนสําหรับ

คมนาคมไดอยางสะดวก 

70%  ขึ้นไป

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไป - 

มา

กองชาง

ทต.โคกกรวด

4 โครงการกอสรางถนน 

คสล.บริเวณถนนเทศบาล 12(จาก

ถนนมิตรภาพ) 

ถึงถนนเทศบาล 11 

หมูที่ 1 ต.โคกกรวด 

อ.เมือง เชื่อมตอ 

ต.นากลาง อ.สูงเนิน 

จ.นครราชสีมา

เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร

ไปมาและความเปนระเบียบ

เรียบรอย และเพื่อรองรับความ

เจริญที่เกิดขึ้นในอนาคต

ค.ส.ล. กวาง 6.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

ความยาวรวม 460 ม. หรือพื้นที่กอสราง

ไมนอยกวา 2,760 ตร.ม.

                         -           1,982,000                          -                          -                          - เทศบาลมีถนนสําหรับ

คมนาคมไดอยางสะดวก 

70%  ขึ้นไป

ประชาชนไดรับความสะดวก

ปลอดภัยในการสัญจรไป - 

มาและความเปนระเบียบ

และรองรับความเจริญและ

การขยายตัวของชุมชนใน

อนาคตสะดวกในการ

บํารุงรักษาและความมั่นคง 

แข็งแรง

กองชาง

ทต.โคกกรวด

5 โครงการกอสรางทอระบายน้ําพรอม

บอพัก บริเวณจากถนนเทศบาล  13 

ม.1  ต.โคกกรวด  (ผานเขตเทศบาล

ตําบลเมืองใหมโคกกรวด  อ.เมือง 

เชื่อมตอ  ต.นากลาง  อ.สูงเนิน จ.

นครราชสีมา

เพื่อปองกันน้ําทวมและเปนการ

ระบายน้ําสองขางถนน
ขนาด ∅ 0.80 ม. พรอมบอพักจํานวน 

25 บอ  ความยาวรวม  250 ม. พรอม

กอสรางถนน คสล. ขนาด กวางเฉลี่ย 6 ม. 

 หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ความยาวรวม  250

 ม.  หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 1,460

 ตร.ม.

                         - 1,771,000 1,771,000 1,771,000 1,771,000 สามารถระบายน้ําไดกวา 

 80%

ลดปญหาน้ําทวมขังและ

สามารถระบายน้ําได

สะดวก

กองชาง

ทต.โคกกรวด

งบประมาณและที่ผานมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการกอสรางทอระบายน้ําพรอม

บอพักบริเวณจากถนนเทศบาล 13 ม.

 1 ต.โคกกรวด (ผานเขตเทศบาล

ตําบลเมืองใหมโคกกรวดอ.เมือง จ.

นครราชสีมา เชื่อมตอกับตําบลนา

กลาง อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา)

1. เพื่อความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาและความเปน

ระเบียบเรียบรอย

ประชาชนจะไดรับความสะดวก

ในการใชถนน

'3. ปองกันน้ําทวมถนนและเปน

การระบายน้ําสองขางถนน

กอสรางทอระบายน้ําขนาดÆ 0.80 ม. 

พรอมบอพัก ความยาวรวม 440 ม. (ทั้ง

สองขางถนน) และปรับปรุงผิวจราจรจาก

ถนนดินเปนหินคลุก ขนาดกวาง  5 ม.หนา

 0.15 ม.  ความยาวรวม 1,480 ม.

1,999,000 1,999,000 1,999,000 1,999,000 1,999,000 สามารถระบายน้ําไดกวา 

 80 %

1. ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาและความเปน

ระเบียบ

2. ปองกันน้ําทวมถนน

และระบายน้ําสองขางถนน

กองชาง

ทต.โคกกรวด

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติ

กคอนกรีต  บริเวณถนนเทศบาล 

19,20 หมูที่ 4 ต.โคกกรวด อ.เมือง

นครราชสีมา เชื่อมตอ ต.กุดจิก  อ.สูง

เนิน จ.นครราชสีมา

เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร

ไปมาและความเปนระเบียบ

เรียบรอย และเพื่อรองรับความ

เจริญที่เกิดขึ้นในอนาคต

กวางเฉลี่ยว 6 ม.  หนาเฉลี่ย0.05 ม. 

ความยาวรวม 925 ม. หรือรวมพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 5,550 ตร.ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ไดอยางสะดวก เทศบาลมี

ถนนสําหรับคมนาคม 

70%  ขึ้นไป

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการใชถนน

สัญจรไป - มา

กองชาง

ทต.โคกกรวด

8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติ

กคอนกรีต ถนนเทศบาล 17  จาก

สายแยกทางหลวง 2068 (โคกกรวด

 - ขามทะเลสอ)  ถึงสามแยกทางรถไฟ

 หมูที่ 4 ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ.

นครราชสีมา

1. เพื่อความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมาและความเปน

ระเบียบเรียบรอย

2. ประชาชนจะไดรับความ

สะดวกในการใชถนน

ขนาดกวาง 6 ม.  ยาวรวม 530 ม. หนา

เฉลี่ย 0.05 ม.  หรือรวมพื้นที่ กอสรางไม

นอยกวา 3,180 ตร.ม.

1,046,600 1,046,600 1,046,600 1,046,600 1,046,600 ไดอยางสะดวก เทศบาลมี

ถนนสําหรับคมนาคม 

70%  ขึ้นไป

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการใชถนน

สัญจรไป - มา

กองชาง

ทต.โคกกรวด

รวม 8  โครงการ -                           -                                    11,018,161 8,801,162 6,819,163 6,819,164 6,819,165 -                      -                      -                  

งบประมาณและที่ผานมา



1.3  แผนงานการพาณิชย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบประปา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริการน้ําอุปโภค - 

บริโภค

 - งานปรับปรุงทอเมนสงน้ําดิบ

เพื่อผลิตน้ําประปา

 - งานกอสรางโรงสูบน้ําแรงสูง

ขนาด 4 ม. X 7  ม. จํานวน 1 

หลัง พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ําแรง

สูงจํานวน 2 ชุด

   4,232,000     4,232,000     4,232,000     4,232,000     4,232,000 ประชาชนมีความ

พึงพอใจในการใช

บริการกิจการ

น้ําประปาของ

เทศบาล  80%

ประชาชนมีน้ําใช

อุปโภค - บริโภค

อยางพอเพียง

กองการประปา

2 โครงการแกมลิงประตูน้ําม.4 

 บานละลมหมอ ต.โคกกรวด 

 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เพื่อแกไขปญหาการ

จัดการน้ําเพื่ออุปโภค

บริโภค

ระบบการบริหารจัดการน้ํา 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 พื้นที่บริหารจัดการ

น้ําเพิ่มขึ้น  (ไร)

ประชาชน มีน้ําใช

เมื่อเกิดภัยแลง  

และไมมีน้ําทวมเมื่อ

เกิดเหตุอุทกภัย

กองการประปา

3 โครงการแกไขและบรรเทา

ปญหาความเดือดรอน

ของประชาชนในพื้นที่ 

อันเนื่องมาจากภัยแลง

1.เพื่อแกไขปญหาการ

จัดการน้ําเพื่ออุปโภค

บริโภค

2.เพื่อแกไขและบรรเทา

ปญหาความเดือดรอน

ของประชาชนที่ไดรับ

ผลกระทบอัน

เนื่องมาจากภัยแลง

3.เพื่อเตรียมความพรอม

ในการปองกันและลด

ความเสื่ยงจากภัยแลง ที่

อาจเกิดในภายภาคหนา

1)  ขุดลอกดินลึก  

2) เครื่องสูบน้ํา

0 0 722,000 722,000 722,000 พื้นที่บริหารจัดการ

น้ําเพิ่มขึ้น  (ไร)

ประชาชน มีน้ําใช

เมื่อเกิดภัยแลง  

และไมมีน้ําทวมเมื่อ

เกิดเหตุอุทกภัย

กองการประปา

รวม 3  โครงการ -                           -                                    54,232,000 54,232,000 54,954,000 54,954,000 54,954,000 -                      -                      -                  

งบประมาณและที่ผานมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะพับเอนกประสงค 

ขนาดไมนอยกวา 60x180ซม. 

จํานวน 10 ตัวๆละ 3,000 บาท

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

        30,000         30,000         30,000         30,000         30,000 สํานักปลัดเทศบาล

2 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะวางคอมพิวเตอร 

จํานวน 1 ตัวๆละ 3,500 บาท

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

          3,500                   -                   -           3,500           3,500 สํานักปลัดเทศบาล

3 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 

ราคาตูละ 5,500 บาท

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ)

        11,000         27,500         27,500         22,000         22,000 สํานักปลัดเทศบาล

4 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก 3 ลิ้นชัก

ราคาตูละ 5,000 บาท

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

                  -                   -         10,000                   -                   - สํานักปลัดเทศบาล

5 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กบานเลื่อน (แบบบานกระจก)

ขนาดไมนอยกวา118ซม.X40ซม.

X87 ซม. 

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

                  -           5,000           5,000                   -                   - สํานักปลัดเทศบาล

6 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ทํางาน 

ราคาตัวละ 3,000 บาท

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

        12,000           6,000           6,000         12,000         12,000 สํานักปลัดเทศบาล

7 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ทํางาน (ผูบริหาร)

ตัวละ 3,500 บาท 

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

                  -                   -           7,000           3,500           3,500 สํานักปลัดเทศบาล

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

8 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ทํางาน แบบพนักพิงสูง

ราคาตัวละ 8,000 บาท

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

        24,000         32,000         32,000                   -                   - สํานักปลัดเทศบาล

9 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ (ชุดรับแขก) 

ราคาตัวละ 3,000 บาท

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

                  -                   -         18,000  -  - สํานักปลัดเทศบาล

10 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางานเหล็ก

ราคาตัวละ 5,000 บาท

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

                  -         20,000         25,000  -  - สํานักปลัดเทศบาล

11 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูโชวกระจก 

ขนาด80x43x195 ซม. 

จํานวน 1 ชุด ภายในเปนชั้นกระจก 

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

        15,000                   -  -  -  - สํานักปลัดเทศบาล

12 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูโชวเก็บถวยรางวัล สีไมขนาด

ไมนอยกวา2.00x0.45x2.40 ม. 

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

        45,154                   -  -  -  - สํานักปลัดเทศบาล

13 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสาร สีไมโอค ขนาดไมนอย

กวา 2.30 x 0.45 x 1.10 ม. 

มีบานประตุ พรอมแผนชั้นภายในมี

กุญแจล็อค

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

        27,820                   -  -  -  - สํานักปลัดเทศบาล

14 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสารลายไม ขนาดไมนอยกวา

 1.40 x 0.45 x 0.75 ม.ภายในมี

ชั้นปรับระดับ

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

        19,795                   -  -  -  - สํานักปลัดเทศบาล



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

15 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือ

ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 26,000 บีทียู 

จํานวน 4 ตัวๆละ 36,200 บาท

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ)

      144,800                   -                   -                   -                   - สํานักปลัดเทศบาล

16 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 

จํานวน 4 ตัวๆละ 40,200 บาท

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานัก

งบประมาณ)

      160,800                   -                   -                   -                   - สํานักปลัดเทศบาล



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

17 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อครุภัณฑหองประชุมโสตนทัศนูปกรณ

ติดตั้งอาคารพิพิธภันฑ เทศบาลตําบลโคก

กรวด

(1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU  

จํานวน 4 เครื่อง

(2) ชุดเครื่องเสียง  6  ชุด ประกอบดวย

 - ชุดเพาเวอรมิกเซอร

 - สายลําโพง ดรอบวายมีสายสลิงในตัว

 - ชุดไมรโครโฟน แบบไรสายระบบดิจิตอล

 - ชุดลําโพงแบบแขวนลําโพงซับวูฟเฟอร

เสนผาศูนยกลาง : 6"  

แบบ 2 way ตูลําโพงติดผนัง

(3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  1  เครื่อง

(4) จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟาขนาดเสน

ทแยงมุม 200 นิ้ว  1  ชุด

(5) จัดซื้อเกาอี้ประชุม เบาะหนังแบบมีพนัก 

(สีมวง) จํานวน 100 ตัว

(6) จัดซื้อโตะประชุม/โตะพับเอนกประสงค 

ขนาด 75X180X75 cm จํานวน 30 ตัว

(7) ชุดผามาน จํานวน 16 ชุด

                  -                   -       550,000                   -                   - สํานักปลัดเทศบาล

17 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือ

ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด

 36,000 บีทียู 

จํานวน 4 ตัวๆละ 47,000 บาท

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ)

                  -       188,000                   -                   -                   - สํานักปลัดเทศบาล



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

18 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถยนตบรรทุก (ดีเซล)  

ขนาด 4 ตัน 6 ลอ  ปริมาตรกระบอก

สูบไมต่ํากวา 4,000 ซีซี

พรอมหลังคาโดยสาร  

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

    1,700,000     1,700,000  -  -  - สํานักปลัดเทศบาล

18 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง แร็คอลูมิเนียม 

ขนาด 100 x 120 ซม. 

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

          5,000           5,000                   -                   -                   - สํานักปลัดเทศบาล

19 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ชุดไมโครโฟนหองประชุม

พรอมอุปกรณ  จํานวน 1 ชุด 

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

        60,000         60,000         60,000         60,000         60,000 สํานักปลัดเทศบาล

20 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องทําน้ํารอน น้ําเย็น แบบตอทอ 

ขนาด 2 กอก จํานวน 1 เครื่อง

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ)

        26,000         26,000  -  -  - สํานักปลัดเทศบาล

21 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน

จํานวน 1 เครื่อง

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

        16,000                   -                   -                   -                   - สํานักปลัดเทศบาล

22 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว ตูเย็นแบบ 2 ประตู ขนาด 9 คิวบิกฟุต

 จํานวน 1 เครื่อง

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ)

                  -                   -         14,700                   -                   - สํานักปลัดเทศบาล

23 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA

ราคาเครื่องละ 2,500 บาท 

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

          5,000                   -                   -                   -                   - สํานักปลัดเทศบาล



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

24 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค

(Smart Card Reader) 

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 700 บาท(ตาม

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

                  -           1,400           1,400                   -                   - สํานักปลัดเทศบาล

25 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร All In One

สําหรับสํานักงาน

จํานวน 1 เครื่องๆละ17,000 บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

        17,000                   -                   -                   -                   - สํานักปลัดเทศบาล

26 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา

ชนิด Network แบบที่ 1

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

          7,900           7,900           7,900                   -                   - สํานักปลัดเทศบาล

27 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมติดผนัง  ขนาด  16  นิ้ว 

จํานวน  1  ตัว

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

          2,500                   -                   -                   -                   - กองวิชาการและ

แผนงาน

28 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ชนิด 

Network แบบที่ 2 

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

                  -                   -         27,000                   -                   - สํานักปลัดเทศบาล



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

29 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

                  -                   -           4,300                   -                   - สํานักปลัดเทศบาล

30 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมติดผนัง  ขนาด  16  นิ้ว 

จํานวน  1  ตัว

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

          2,500                   -                   -                   -                   - กองวิชาการและ

แผนงาน

31 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 

ราคาตูละ 5,500 บาท

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ)

        11,000         11,000         11,000         11,000         11,000 กองวิชาการและ

แผนงาน

32 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ทํางาน ระดับชํานาญงาน 

ราคาตัวละ 3,500 บาท 

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

          7,000                   -  -  -  - กองวิชาการและ

แผนงาน

33 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ทํางาน 

ราคาตัวละ 3,000 บาท

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

          9,000           9,000  -  -  - กองวิชาการและ

แผนงาน

34 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400

 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา

กวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ 

แบบดับเบิ้ลแค็บ

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ)

                  -     1,025,000     1,025,000 กองวิชาการและ

แผนงาน



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

35 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง แร็คอลูมิเนียม พรอมอุปกรณ

ขนาด 100 x 120 ซม.

จํานวน 1 ชุด

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

                  -         15,000         15,000                   -                   - กองวิชาการและ

แผนงาน

36 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเครื่องเสียง

ประจํารถประชาสัมพันธ ประกอบดวย

 1. เครื่องขยายเสียง 500 W AC/DC

 USB SD CARD MP3

 2. ไมคโครโฟนพรอมสาย 

3. ลําโพง Horn Speaker 8x11 

Inch 80-100 W"  จํานวน 2 ตัว

 4. สายลําโพง 10 เมตร 2 เสน

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

          8,000           8,000           8,000           8,000           8,000 กองวิชาการและ

แผนงาน

37 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ชุดเครื่องเสียงติดตั้งรถประชาสัมพันธ

 - เครื่องขยายเสียงพรอมลําโพง

สําหรับติดตั้งในรถยนต สามารถเลน

แผน DVD/CD และมีชองเสียง USB 

ไมโครโฟน ชนิดมีสาย ลําโพงฮอรน 4

 ตัว พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด

 - ไมคโครโฟนพรอมสาย

 - ลําโพง Horn Speaker 8x11 Inch

 80-100 W"  จํานวน 2 ตัว

 - สายลําโพง 10 เมตร 2 เสน

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

                  -       150,000       150,000                   -                   - กองวิชาการและ

แผนงาน



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

38 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล 

ความละเอียด 24.3 ลานพิกเซล 

จํานวน  1  ตัว 

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

        44,000         44,000  -  -  - กองวิชาการและ

แผนงาน

39 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 

(Smart Card Reader) จํานวน 1 

เครื่อง ๆ ละ 1 บาท (ตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

คอมพิวเตอร)

                  -              700              700                   -                   - กองวิชาการและ

แผนงาน

40 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล

 แบบที่ 1 

จํานวน 2 เครื่องๆละ 22,000บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานคอมพิวเตอร)

                  -         44,000         44,000 กองวิชาการและ

แผนงาน

41 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

 สําหรับงานประมวลผล  

จํานวน 1 เครื่อง

 (ตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร)

        21,000         21,000  -  -  - กองวิชาการและ

แผนงาน

42 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA

ราคาเครื่องละ 2,500 บาท 

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

                  -           5,000           5,000                   -                   - กองวิชาการและ

แผนงาน

43 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ทํางาน 

จํานวน 1 ตัวๆละ 3,000 บาท

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

          3,000                   -                   -                   -                   - กองคลัง



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

44 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 

ราคาตูละ 5,500 บาท

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ)

        16,500         22,000         22,000                   -                   - กองคลัง

45 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมติดผนัง  ขนาด  16  นิ้ว 

จํานวน  1  ตัว

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

          2,500                   -                   -                   -                   - กองคลัง

46 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถจักรยานยนต  

ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา

จํานวน 1 คัน 

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ)

        40,800         40,800  -  - กองคลัง

47 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จักรยาน แบบ 2 ลอ จํานวน 2 คัน 

ราคาคันละ 2,500 บาท 

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

                  -                   -           2,500           2,500           2,500 กองคลัง

48 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

          2,500           2,500           2,500                   -                   - กองคลัง

49 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล

 แบบที่ 1 

จํานวน  เครื่องๆละ 22,000บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานคอมพิวเตอร)

                  -                   -         22,000                   -                   - กองคลัง



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

50 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค

(Smart Card Reader) 

จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 700 บาท(ตาม

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

                  -              700              700                   -                   - กองคลัง

51 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ

งานประมวลผล

จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

                  -                   -         22,000                   -                   - กองคลัง

52 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 

ราคาตูละ 5,500 บาท

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ)

          5,500           5,500                   -  -  - สํานักปลัดเทศบาล

53 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมติดผนัง  ขนาด  16  นิ้ว 

จํานวน 4  ตัว

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

                  -                   -         10,000                   -                   - กองคลัง



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

54 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องตัดหญา แบบชอแข็ง 

จํานวน  2 เครื่องๆละ 9,500 บาท

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ)

        19,000         19,000  -  -  - สํานักปลัดเทศบาล

55 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ไฟเรนชนิดหลอด LED

ขนาดความยาว 120 เซนติเมตร

มีลําโพงกลางพรอม 

ราคาชุดละ 2,2000 บาท

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

        22,000         22,000  -  -  - สํานักปลัดเทศบาล

56 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ติดตั้งกลองวงจรปดพรอมอุปกรณ หมู

ที่ 1 และหมูที่ 2 จํานวน 16 จุด

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

      915,000       915,000       915,000       915,000       915,000 สํานักปลัดเทศบาล

57 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ติดตั้งกลองวงจรปดพรอมอุปกรณ  

หมูที่ 2,3,4  จํานวน  23  จุด

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

      936,000       936,000       936,000       936,000       936,000 สํานักปลัดเทศบาล



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

58 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ติดตั้งกลองวงจรปดพรอมอุปกรณ 

จํานวน 10 จุด 

หมูที่ 6 บานสระมโนราห 

ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

      490,000       490,000  -  -  - สํานักปลัดเทศบาล

59 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา

2,400 ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต

ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบธรรมดา

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ)

      575,000       575,000  -  -  - สํานักปลัดเทศบาล

60 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 

(หลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก)

จํานวน 1 หลัง

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ)

        34,000         34,000  -  -  - สํานักปลัดเทศบาล



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

61 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุกน้ํา (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ํา

ชนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอก

สูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี จุน้ําไดไม

นอยกวา6,000 ลิตร น้ําหนักของรถ

รวม น้ําหนักบรรทุก ไมต่ํากวา 

12,000 กิโลกรัม ราคาพรอมปม

อุปกรณ จํานวน 1 คัน (ตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานัก

งบประมาณ)

    2,500,000     2,500,000     2,500,000     2,500,000     2,500,000 สํานักปลัดเทศบาล

62 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถพยาบาล (รถตู)  

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400

 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา

กวา 90 กิโลวัตต 

จํานวน 1 คัน

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ)

    2,000,000                   -                   -                   -                   - สํานักปลัดเทศบาล



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

63 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ชั้นวางของ 12 ชอง

ขนาด 120X160 ซม. จํานวน 8 

หลัง 

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

                  -                   -         24,000                   -                   - กองการศึกษา

64 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมติดผนัง  ขนาด  16  นิ้ว 

ราคาตัวละ 2,500 บาท

จํานวน  12  ตัว

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

                  -                   -         30,000                   -                   - กองการศึกษา

65 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ทํางาน ระดับชํานาญงาน จํานวน

 1 ตัวๆละ 3,500 บาท 

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

          3,500           3,500  -  -  - กองการศึกษา

66 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ทํางาน 

ราคาตัวละ 3,000 บาท

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

          3,000           3,000           3,000           3,000           3,000 กองการศึกษา

67 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 

จํานวน 2 ชุด ประกอบดวย 

1. มิกซเซอร จํานวน 1 ตัว 

2. รองรับเชื่อมตอบลูทูท โทรศัพท 

ไอโฟน ยูเอสบี ตูลําโพง ขนาดไมต่ํา

กวา 8 นิ้ว จํานวน 1 คู 

3. ขาลําโพง 1 คู 

4. ไมคโครโฟนไรสาย จํานวน 1 คู 

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

        60,000         60,000  -  -  - กองการศึกษา

68 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องซักผา  แบบ 15 กิโลกรัม 

จํานวน 2 เครื่อง

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ)

        36,000         36,000         36,000         36,000         36,000 กองการศึกษา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

69 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ 

Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ

 1920 x 1080 พิกเซก ขนาด 40 

นิ้ว  จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 

17,700 บาท

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ)

        53,100         53,100  -  -  - กองการศึกษา

70 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล 

ความละเอียด 24.3 ลานพิกเซล 

จํานวน  1  ตัว 

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

        44,000         44,000  -  -  - กองการศึกษา

71 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานประมวลผล  

จํานวน 1 เครื่อง ( (ตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

คอมพิวเตอร)

        21,000         21,000  -  -  - กองการศึกษา

72 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 

จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 4,300บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานคอมพิวเตอร)

        12,900         12,900  -  -  - กองการศึกษา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

73 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา ชุดอุปกรณกีฬายกน้ําหนัก สําหรับ

นักกีฬาชาย 190 กก.ประกอบดวย 

คานสําหรับนักกีฬาชาย  20 กก., 

คอลลาร (คู) 5 กก., แผนน้ําหนัก 

ขนาด 25 กก. (สีแดง), แผนน้ําหนัก 

ขนาด 20 กก. (สีน้ําเงิน) (คู), แผน

น้ําหนัก ขนาด 15 กก. (สีเหลือง) (คู),

 แผนน้ําหนัก ขนาด 10 กก. (สีเขียว) 

(คู),แผนน้ําหนัก ขนาด 5 กก. (สีขาว) 

(คู), แผนน้ําหนักขนาด2.5 กก. (สี

แดง) (คู), แผนน้ําหนัก ขนาด 2 กก. 

(สีน้ําเงิน)(คู), แผนน้ําหนัก ขนาด 1.5

 กก. (สีเหลือง) (คู), แผนน้ําหนัก 

ขนาด 1 กก. (สีเขียว) (คู), แผน

น้ําหนัก ขนาด 0.5 กก. (สีขาว (คู),

แทนยืน (คู), แทนเจิกร (คู), แทนคลีน 

(คู), แทนแบก (คู)

(ตั้งตามราคาทองถิ่น)

      190,000       190,000  -  -  - กองการศึกษา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

74 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา ชุดอุปกรณกีฬายกน้ําหนัก สําหรับ

นักกีฬาหญิง 185 กก.ประกอบดวย 

คานสําหรับนักกีฬาหญิง  15 กก., 

คอลลาร(คู) 5 กก., แผนน้ําหนัก 

ขนาด 25 กก. (สีแดง), แผนน้ําหนัก 

ขนาด 20 กก. (สีน้ําเงิน) (คู), แผน

น้ําหนัก ขนาด 15 กก.(สีเหลือง) (คู), 

แผนน้ําหนัก ขนาด 10 กก. (สีเขียว) 

(คู),แผนน้ําหนัก ขนาด 5 กก. (สีขาว) 

(คู), แผนน้ําหนักขนาด2.5 กก. (สี

แดง) (คู), แผนน้ําหนัก ขนาด 2 กก. 

(สีน้ําเงิน)(คู), แผนน้ําหนัก ขนาด 1.5

 กก. (สีเหลือง) (คู), แผนน้ําหนักขนาด

 1 กก. (สีเขียว) (คู), แผนน้ําหนัก 

ขนาด 0.5 กก. (สีขาว)(คู),แทนยืน 

(คู), แทนเจิกร (คู), แทนคลีน (คู), 

แทนแบก (คู)  

(ตั้งตามราคาทองถิ่น)

      190,000       190,000  -  -  - กองการศึกษา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

75 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา เครื่องออกกําลังกาย (ฟตเนส) 

ประกอบดวย 

1. จักรยานออกกําลังกาย จํานวน 5 

ตัว 

2. ชุดยกน้ําหนักดัมเบลเซท 2.5 – 

25 kg พรอมขาตั้ง จํานวน 2 ชุด ๆ 

ละ 10 คู  

3. เครื่องเดินวงรี  จํานวน 5 ตัว 

4. เบาะนั่งซิกอัพ  จํานวน 5 ตัว 

5. อุปกรณฝกกลามเนื้อ 5 สถานี  

จํานวน 2 ตัว

(ตั้งตามราคาทองถิ่น)

      439,900       439,900  -  -  - กองการศึกษา

76 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถยนตพยาบาล (รถตู)

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400

 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา

กวา 90 กิโลวัตต 

จํานวน 1 คัน

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ)

    2,000,000  -  -  -  - กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

77 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว ตูเย็นแบบ 2 ประตู ขนาด 9 คิวบิกฟุต

 จํานวน 1 เครื่อง

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ)

                  -         14,700         14,700                   -                   -   

78 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องตัดหญา แบบชอแข็ง 

จํานวน  1 เครื่องๆละ 9,500 บาท

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ)

          9,500           9,500           9,500           9,500           9,500 กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

79 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

        16,000                   -                   -                   -                   - กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

80 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

          2,800                   -                   -                   -                   - กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

81 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค

(Smart Card Reader) 

จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 700 บาท(ตาม

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

                  -              700              700                   -                   - กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

82 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพเลเซอรชนิดขาวดําชนิด 

Network แบบที่ 1 (27 หนา/นาท)ี 

จํานวน 1 เครื่อง

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

          7,900                   -                   -                   -                   - กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

83 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสับยอยกิ่งไม  ขนาดไมนอยกวา

 13  แรงมา จํานวน  1  เครื่อง

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

      150,000                   -                   -                   -                   - กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

84 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องกวนผสม  ขนาดไมนอยกวา 5 

แรงมา  จํานวน  1  เครื่อง 

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

      200,000                   -                   -                   -                   - กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

85 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย

เครื่องวัดความดันโลหิตพกพา 

แบบดิจิตอล  จํานวน  1 เครื่อง 

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

          3,500           3,500           3,500           3,500           3,500 กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

86 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เครื่องเปาลม แบบหอยโขง

กําลังไฟ 650วัตต ขนาดทอ 4 นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง 

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

        10,000         10,000  -  -  - กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

87 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ โครงการติดตั้งกลองวงจรปดจํานวน  

10  จุด  บริเวณบาน สระมโนราห 

หมูที่ 6  ต.โคกกรวด อ.เมือง  จ.

นครราชสีมา 

(ราคาตามมาตรฐาน ICT)

      490,000       490,000       490,000       490,000       490,000 กองชาง

88 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย

กลางแจง บริเวณ หมูที่ 1, หมูที่ 4 

ประกอบดวย 

1. เครื่องออกกําลังกายเขา 

จํานวน 2 ชุด

2. เครื่องบริหารขอสะโพก (แบบคู)  

จํานวน 2 ชุด

3. เครื่องบริหารขา ขอสะโพก   

จํานวน 2 ชุด

4. เครื่องวิ่งเดินแบบสลับซาย ขวา 

(แบบติดเบรค) จํานวน 2 ชุด

5. เครื่องบริหารไหลและขา

แบบย่ําขึ้นลงสลับแขนขา (แบบคู) 

จํานวน 2 ชุด

6. เครื่องบริหารขอเขาและออกกําลัง

กายแขน 2 ระบบ จํานวน 2 ชุด

7. เครื่องบริหารหลัง ไหล ขา สะโพก 

แบบเบาะยกไรสปริง จํานวน 2 ชุด

      500,000       500,000       500,000       500,000       500,000 กองชาง



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

89 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา ชุดเครื่องสนามเพื่อสุขภาพ ติดตั้ง

บริเวณอนามัยเกา หมูที่ 1

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

      495,000       495,000  -  -  - กองชาง



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

90 แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค

(Smart Card Reader) 

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 700 บาท(ตาม

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

                  -           1,400           1,400                   -                   - สํานักปลัดเทศบาล

91 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 

กลางแจง  

จํานวน 6 ตัว ๆ ละ 35,000 บาท

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

      210,000       210,000  -  -  - กองชาง



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

92 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร ใบมีดดันดิน 

ชนิดติดหนารถฟารมแทรกเตอร  

จํานวน 1 ชุด

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

                  -                   -         50,000  -  - กองชาง

93 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร ผานบุกเบิก 

ชนิดรถฟารมแทรกเตอร  

จํานวน 1 ชุด

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

                  -                   -         30,000  -  - กองชาง

94 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร รถฟารมแทรกเตอร  

ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ ขนาด  25  แรงมา

 จํานวน 1 คัน

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานัก

งบประมาณ)

      398,000                   -  -  -  - กองชาง

95 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล 

แบบที่ 1 

จํานวน 1 เครื่องๆละ 22,000บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

        22,000         22,000                   -  -  - กองชาง

96 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 

ขาวดํา แบบ Network

สําหรับกระดาษขนาด A3  

จํานวน 1 เครื่อง

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

        53,000         53,000  -  -  - กองชาง



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

97 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 

จํานวน 1 เครื่องๆละ 2,500 บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

          2,500           2,500  -  -  - กองชาง

98 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 50 กิโลวัตต

 จํานวน 1 เครื่อง

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ)

                  -                   -       500,000  -  - กองชาง

99 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องตัดหญา แบบชอแข็ง 

จํานวน  2 เครื่องๆละ 9,500 บาท

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ)

        19,000         19,000  -  -  - กองชาง

100 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถจักรยานยนต  

ขนาด 120 ซีซี จํานวน 1 คัน 

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ)

        50,500         56,000  -  -  - กองชาง

101 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสนาม เต็นททรงโคง  

ขนาด  3 x 6 ม. จํานวน 10ชุด  

ชุดละ 14,500.- บาท

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

      145,000       145,000  -  -  - กองชาง



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

102 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 

ราคาตูละ 5,500 บาท

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ)

                  -                   -         16,500           5,500           5,500 กองชาง

103 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บแฟมเอกสารแบบแผนกั้น 4 ชั้น

 - ขนาดไมนอยกวา 91X30X175 

ซม.

 - แบงเปน 4 ชั้น แตละชั้นแบง

ออกเปนชองๆสําหรับเก็บแฟม

 - มีชองทั้งหมด 40 ชอง โดยแบงเปน

 4 ชั้น ชั้นละ 10 ชอง

 - มีลอเลื่อน 4 ลอ

ราคาตูละ 5,000 บาท

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

                  -                   -         15,000                   -                   - กองชาง



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

104 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูบานเลื่อนกระจก

 - ขนาดไมนอยกวา 90X45X180 

ซม.

 - เปนตูเหล็กแบบประตูบานเลื่อน

กระจก 2 บานประตู

 - ภายในตูมีแผนชั้น 3 แผน ปรับ

ระดับได

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

                  -                   -         10,000                   -                   - กองชาง

105 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ทํางาน 

ราคาตัวละ 3,000 บาท

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

                  -                   -         12,000 กองชาง

106 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ทํางาน ระดับชํานาญงาน จํานวน

 1 ตัวๆละ 3,500 บาท 

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

                  -                   -           3,500 กองชาง

107 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะอเนกประสงค 

ขนาด 1.20x2.40 ม. สูงไมนอยกวา

 0.50 ม. โครงสรางเหล็ก จํานวน 12

 ตัว

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ)

        72,000         72,000  -  -  - กองชาง

108 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ ลอวัดระยะทางดิจิตอล 

จํานวน 1 อัน  

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

        11,800         11,800  -  -  - กองชาง

109 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ ลอวัดระยะทาง ROTO - SUREจํานวน

 1 อัน  

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

          7,000           7,000  -  -  - กองชาง



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

110 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 

ราคาตูละ 5,500 บาท

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ)

        11,000         11,000         11,000         11,000         11,000 กองการประปา

111 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสนาม เต็นทผาใบทรงฟูจิ 

ขนาด  3 x 3 ม. 

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

      120,000       120,000       192,000  -  - กองชาง

112 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรและ

การแพทย

เครื่องจดหนวยน้ําประปาพรอม

อุปกรณ จํานวน 3 ชุด และโปรแกรม

การใชงาน จํานวน 1 ชุด

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

                  -       170,000       170,000       170,000       170,000 กองการประปา

113 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถจักรยานยนต  

ขนาด 120 ซีซี จํานวน 3 คัน 

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ)

      112,000       112,000  -  - กองการประปา

114 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล

 แบบที่ 1 

เครื่องๆละ 22,000บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานคอมพิวเตอร)

                  -                   -         22,000         22,000         22,000 กองการประปา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

115 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 

จํานวน 1 เครื่องๆละ 2,500 บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

                  -           2,500           2,500           2,500           2,500 กองการประปา

116 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรและ

การแพทย

ครื่องจดหนวยน้ําประปาพรอม 

อุปกรณ  จํานวน 3 ชุด  และ

โปรแกรมการใชงาน  จํานวน  1  ชุด 

 ตั้งตามราคาทองตลาด

      170,000         17,000         17,000                   -                   - กองการประปา

117 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาปรับปรุงโปรแกรมบริหารงาน

จัดเก็บรายไดคาน้ําประปา 

จํานวน  1  ระบบ

(ตั้งตามราคาทองตลาด)

        30,000         30,000         30,000         30,000         30,000 กองการประปา

118 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา

ชนิด Network แบบที่ 1

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

                  -           7,900           7,900           7,900           7,900 กองการประปา



สวนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  โดยในการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น จะตองดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ท้ังนี้  
แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกําหนด
รายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงตองมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน 
ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมทองถ่ินระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  รวมกันจัดทํา  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือใหการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองไดตอไป และเพ่ือใหสามารถ
บูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะ
นําไปสูการจัดทํางบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในทองถ่ินไดอยางแทจริง  เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง เกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน   

 

ดังนั้น  องคกรปกครองสาวนทองถ่ิน  จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือนําไปสูการ  บูรณาการ
รวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ไทยแลนด ๔.๐  และในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะตองมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ดังนี้     

 
 
 
 
 
 
 

 
/แนวทางการ... 

 
 

 



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ๒๐ 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ (๕) 
     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๑. ขอมูลสภาพ
ท่ัวไปและขอมูล
พ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของ
แหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒)  

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรบัประโยชน รวมแกไขปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๓)  

 
 
 
 

 
 

/ประเด็น... 
 
 
 

 



ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(๓)  

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit(จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat(อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
 
 

/ประเด็น... 
 

 



ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
๓.๔ วิสัยทัศน 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ 
 
 
๓.๖ เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองมีการ

ติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ี
กําหนดไว  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน      นับ
แตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี 
มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน      (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 
     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแหงชาต ิ

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ังคง ม่ังค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาท่ีจะไดรับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 

 
 
 

แนวทาง... 
 

 



แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๑. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
ส่ีปไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 
เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
วาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริง
ตามท่ีไดกําหนดไวเทาไร จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวน
เทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
ส่ีปไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ 
ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชน
หรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพ่ึงพอใจ
หรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จน
นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีมีพ้ินท่ีติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  

 



ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแน
นเต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ 
๕.๓ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณได
ถูกตอง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร ๒๐ ป 
 
 
๕.๕ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบาย
ใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร 
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ให
บอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสรางความสามารถในการ
แขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความ
เสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปนศูนยกลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึดเปาหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสูปฏิบัติใหเกิดผล
สัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะ
ยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและ
การหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเปนเมือง (๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  

 



 

ประเด็น 
การ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๕.๖ 
โครงการมี
ความ
สอดคลอง 
 
 
 
 
 

๕.๗ 
โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 
๕.๘ โครงการ
แกไขปญหา
ความยากจน
หรือการ
เสริมสรางให
ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 

 
๕.๙ 
งบประมาณ
มีความ
สอดคลองกับ
เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 
 
๕.๑๐ มีการ
ประมาณการ
ราคาถูกตอง
ตามหลัก
วิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value-
Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน 
(๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิด
สรางสรรคและนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ี
ไดกําเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ทองถ่ินตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีได
กําหนดข้ึนเปนปจจุบัน 
 

(๕) ๕ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดําเนินการเอง
หรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปนโครงการท่ีประชาชน
ตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 
 
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการจัดทํา
โครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ 
(Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) 
(๕) ความโปรงใส (Transparency) 
 
 
 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลัก
วิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความโปรงใสในการ
กําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕) ๕ 

 

 



 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลท่ี
คาดวาจะไดรับ 
 
๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน ( Key Performancy Indicator : KPI) 
ท่ี สามารถวัดได ( measurable) ใชบอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ ( efficiency) ได เชน การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ) 

(๕)  

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการ
เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง
บอกเวลาได 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4.3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น  
4.๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีเทศบาลและไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ขอ ๒๙   และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 
๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปน
ผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน      
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

  (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลและ ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม   

โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของ
เทศบาลและในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ 
 

๔.๔  ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
4.4.1  ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

  (๑)  ปญหาสาธารภัยตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อันไดแก  ภัยแลง  วาตะภัย  
น้ําทวม  อัคคีภัย  ท่ีเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ี  เกิดความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพยสิน  แนวทางการ
แกไข คือพิจารณาวางแผนการดําเนินการปองกัน  กอนเกิดเหตุ  ระหวางเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  
กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ  จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือสามารถ
ดําเนินการไดทันทวงที   

  (๒)  ปญหาโรคระบาดท่ีเกิดจากคน  เกิดจากสัตว  ท่ีสงผลอันตราย หรือคราตอชีวิตประชาชน  
และสัตวตางๆ ในตําบล  ซ่ึงไดแก  โรคไขหวัดใหญ  ไขหวัดนก  โรคมือ เทา ปาก  ท่ีเกิดข้ึนกับเด็กๆ    โรคพิษสุนัขบา  
แนวทางการแกไขปญหา  คือ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ  รณรงคการปองกัน  ลงพ้ืนท่ีระงับการเกิดโรคระบาด  การทําลาย  
การรักษา   
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  (๓)  ปญหาประชาชนมีรายไดนอย  การศึกษาต่ํา  ประชาชนในตําบลยังมีคนรายไดนอย มีหนี้สิน
เยอะ  ไมเพียงพอในการดํารงชีวิต  คาครองชีพสูง  แนวทางการแกไขปญหา  ใหความรูเก่ียวกับการประกอบอาชีพ  สาธิต
การประกอบอาชีพ  ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานคนจน  ผูมีรายไดนอย  สงเสริมดานการศึกษาโดยการจัดบริการสา
ธารณดานการศึกษา การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ใหกับเด็กนักเรียน  จางเด็กนักเรียนในชวงปด
ภาคเรียนเพ่ือมีรายได   

  (๔)  ปญหายาเสพติดในตําบล  ในพ้ืนท่ียังไมพบวามีการคายาเสพติด และยังไมพบรายงานวามีผู
ติดยาเสพติด แตเพ่ือเปนการปองกัน  มีแนวทางการปองกัน  โดยการลงพ้ืนท่ีคนหา  การรณรงคปองกัน  การใหความรูกับ
ประชาชนไดทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๕)  ปญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตําบล  เนื่องจาก ในตําบลดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
เสนทางการคมนาคมบางหมูบานยังเปน ถนนดิน ถนนลูกรัง ชวงฤดูฝนถนนลื่น เปนหลุมเปนบอ เกิดปญหาในการสัญจรไป
มาของประชาชน เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลาชา แนวทางการแกไข  จัดทําแผนงาน โครงการกอสรางถนนใน
เสนทางสําคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน   

4.4.2  ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๑)  ขอสังเกต   จากการสํารวจขอมูล การลงพ้ืนท่ีในตําบล จะเห็นวาประชาชนยังมีปญหาท่ี
จะตองดําเนินการแกไขอยูมาก ดังนี้  ดานการศึกษา  สาธารณสุข  ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานท่ีผอนหยอนใจ  สวัสดิการสังคมการเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนา
อาชีพ  เสนทางคมนาคมขนสง /ไฟฟา/น้ําประปา /แหลงน้ําเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถแกไขปญหาเองไดจึงตองเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แกไข ทําใหมีการเสนอโครงการเขามาเปนจํานวนมาก  ซ่ึงงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นมีจํากัดไม
เพียงพอตอการจัดการได 
   (๒)  ขอเสนอแนะ   จากขอสังเกตดังกลาว  มีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตางๆ  ดังนี้  
ปญหาตางๆ ท่ีถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นั้น ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโดยประชาคมทองถ่ิน  
ซ่ึงมีหลายภาคสวน  ประกอบไปดวย  คณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ผูนํา
หมูบาน  ตัวแทนสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  ประชาชนท่ัวไป รวมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ
ของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป  กรณีโครงการท่ีเกินศักยภาพก็ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 
   (๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาท่ีผานมาพบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดแกไข
ปญหาใหกับประชาชนไดในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกดาน  มีผลการประเมินอยูในเกณฑท่ีดี  ประชาชนมีความพึง
พอใจ  แตก็ยังมีปญหาท่ีจะตองแกไขตอไป  ไมวาจะเปนดานสิ่งแวดลอมท่ียังมีการเผาหญา ออย ตอขาวในชวงเวลาเก็บ
เก่ียว  การเลี้ยงสัตว วัว  ควาย หมู  ท่ีสงกลิ่นเหม็นรําคาญ  การพนันท่ียังมีในพ้ืนท่ี  เสนทางคมนาคมยังไมครบ  ผลการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปท่ีผานมา  
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